
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 12.08.2020 № 266 

м. Золотоноша 

 

Про заходи по забезпеченню призову на строкову військову службу до 

Збройних Сил України та інших військових формувань України 

громадян 1993-2002 років народження в жовтні - грудні 2020 року 

 

Відповідно до Закону України „Про військовий обов'язок і військову 

службу”, Указу Президента України № 13/2020 від 16.01.2020 року 

„Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки 

проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на 

строкову службу у 2020 році”, керуючись п.1 ст. 36 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити заходи по забезпеченню призову на строкову військову 

службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України 

громадян 1993-2002 років народження у жовтні - грудні 2020 року (додаток 1). 

2. Затвердити склад міської призовної комісії (додаток 2). 

3. Призовну комісію провести на базі Золотоніського міського центру 

ПСМД. 

4. Заступнику головного лікаря  підготувати приміщення до роботи 

комісії, забезпечити необхідним майном та передати їх в тимчасове 

розпорядження Золотоніського районного військового комісаріату. 

5. Затвердити графік роботи міської призовної комісії (додаток 3). 

6. За членами призовної комісії, лікарями і середнім медичним 

персоналом на весь час виконання обов'язків на призовній дільниці зберігається 

місце роботи, займана посада та середній заробіток. 

7. Керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити 

автотранспорт для перевезення призовників на обласний збірний пункт 

м. Черкаси. Автотранспорт подати в Золотоніський районний військовий 

комісаріат згідно з додатковим розпорядженням військового комісара при 

отриманні графіка відправок. 



8. Відділу у справах сім’ї та молоді провести психологічний відбір 

призовників. 

9. Начальнику Золотоніського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області забезпечити порядок під час роботи 

медичної та призовної комісії, відправки призовників на обласний збірний 

пункт. Провести  розшук та доставку  призовників в Золотоніський районний 

військовий комісаріат, які не з’явились на призовну комісію. 

10. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Золотоніської міської 

ради від 05 лютого 2020 року № 25 „Про заходи щодо  забезпечення  призову 

громадян 1993-2002 років народження на строкову військову службу до 

Збройних Сил України та інших військових формувань України в квітні - 

червні 2020 року ”.   

11.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Сьомак  та військового комісара С.Польового.  

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міськвиконкому 

від 12.08.2020 № 266 

 

З А Х О Д И 

по забезпеченню призову на строкову військову службу до Збройних Сил 

України та інших військових формувань України громадян 

1993-2002 років народження в жовтні-грудні 2020 року 

 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

П
р

и
м

іт
к

а
 

1 2 3 4 5 

1. Забезпечити призовну дільницю 

необхідним обладнанням і 

медикаментами 

до  

25.08.2020 

Примак С.В.  

2. Для забезпечення роботи медичної 

комісії головним лікарям: 

- міського центру ПСМД - 

Антоновій В.О. виділити два 

середніх медичних працівника. 

- головному лікарю КНП «ЗРБЛ» 

Примаку С.В. виділити три 

медичних працівника. 

на час 

роботи 

медичної 

комісії 

Примак С.В. 

Антонова 

В.О. 

 

 

 

3. Організувати проведення 

призовниками санації і протезування 

зубів та забезпечити на період 

відправки призовників присутність 

лікаря-стоматолога на призовному 

пункті  

 

серпень - 

грудень 

2020 

 

Примак С.В.  

 

4. Провести флюорографічне та 

необхідні лабораторні обстеження 

призовників (у термін, встановлений 

військоматом) 

 

серпень - 

грудень 

2020 

 

Примак С.В.  

5. Надіслати у військомат на громадян 

1993-2002 років народження 

амбулаторні картки (ф-25) з 

вкладним аркушем (ф-25-1/У), 

диспансерні картки і поіменні 

списки тих осіб, які перебувають на 

лікуванні та обліку в обласних і 

районних лікувальних установах 

до 

25.08.2020 

Примак С.В.  



6. Виділити необхідну кількість 

лікарняних ліжок для стаціонарного 

лікування та обстеження 

призовників, які цього потребують 

 

серпень - 

грудень 

2020 

 

Примак С.В.  

 

 

 

7. Здійснювати постійний контроль за 

своєчасним  і якісним 

проходженням додаткових  

обстежень призовників, які 

направлялися до лікувальних 

установ 

серпень - 

грудень 

2020 

 

Головний 

спеціаліст 

Золотонісько

го РВК 

 

8. Подати у військкомат необхідні 

документи на призовників, які 

підлягають призову на строкову 

військову службу восени 2020 року   

до 

25.08.2020 

Керівники 

підприємств, 

установ, 

навчальних 

закладів  

 

9. Своєчасно повідомляти призовників 

про явку на призовну комісію з 

врученням персональних повісток. В 

терміни встановлені військкоматом 

направляти призовників для 

проведення повного медичного 

обстеження 

за 5 днів до 

призовної 

комісії  

Керівники 

підприємств, 

установ, 

навчальних 

закладів 

 

10. Забезпечити своєчасне прибуття 

призовників на призовну дільницю 

для відправки їх до лав Збройних 

Сил України, а також проведення 

урочистих проводів на строкову 

військову службу  

серпень - 

грудень 

2020 

 

Керівники 

підприємств, 

установ, 

навчальних 

закладів 

 

11. Забезпечити працевлаштування 

звільнених у запас військово-

службовців і видачу їм згідно Закону 

України “Про соціальний і правовий 

захист військово-службовців” 

матеріальної допомоги 

протягом  

2020-2021 

років 

Золотоніська 

філія 

Черкаського 

обласного  

центру 

зайнятості 

 

 

 

Керуючий справами                                                               О.В. Шакура 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міськвиконкому 

від 12.08.2020 № 266 

 

С К Л А Д 

міської призовної комісії 

 

Сьомак 

Наталія Олексіївна 

 

- секретар ради, голова комісії 

Польовий 

Сергій Миколайович 

 

- військовий комісар, заступник голови комісії 

Лісовий 

Микола Вікторович 

 

- начальник сектору превенції Золотоніського 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області; 

 

Головачук Наталія 

Василівна 

 

- лікар-невролог КНП «ЗРБЛ», старший лікар 

призовної комісії; 

Воробйова 

Олена Володимирівна 

 

-  методист відділу освіти Золотоніської 

міської ради та виконавчого комітету  

Вареник 

Людмила Вікторівна 

- психолог, завідувач сектору у справах 

молоді та спорту служби у справах дітей, 

молоді та спорту  

 

Щеблікіна  

Ганна Юхимівна  

- медична сестра, секретар комісії 

 

У виняткових випадках за відсутності вищевказаних осіб з поважних 

причин, дозволити включити до складу  комісії: 

 

Ніщенко  

Мар’яна Едуардівна 

 

- заступник міського голови, голова комісії 

Ярошенко 

Вячеслав Миколайович 

- ТВО заступника військового комісара-

начальника відділення комплектування 

Золотоніського РВК, заступник голови 

комісії 

 

Ткаченко 

Станіслав Федорович 

 

 

- завідувач поліклінічним відділенням КНП 

«ЗБПЛ», старший лікар призовної комісії 

 



Бондар 

Сергій Павлович 

- начальник сектору моніторингу 

Золотоніського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Черкаській області; 

 

Гавриленко Вікторія  

Вікторівна 

 

- представник міського відділу освіти  

Котко Ольга  

Миколаївна 

 

- психолог спеціальної школи № 2 

Щепак Валентина 

Михайлівна  

- медична сестра, секретар комісії 

 

 Для медичного обстеження призовників створити медичну комісію у 

складі: 

 

Головачук 

Наталія Василівна 

 

лікар-невропатолог; 

Громенко 

В’ячеслав Миколайович 

 

лікар-психіатр; 

Пісчана 

Марина Юріївна 

 

лікар-стоматолог; 

Мазур Юрій  

Григорович 

 

лікар-травматолог; 

Побиванець  

Віталій Григорович 

 

лікар-дерматолог; 

Міндагулов  

Каміль Хусаїнович 

 

лікар-хірург; 

Рибка  

Михайло Порфирійович 

 

лікар-терапевт; 

Мороз  

Ніна Петрівна 

 

лікар-отоларинголог; 

Побиванець 

Олена Анатоліївна 

лікар-офтальмолог; 

 



У виняткових випадках за відсутності вищевказаних осіб з поважних причин, 

дозволити включити до складу  комісії: 

 

Мозгова 

Тетяна Анатоліївна 

 

лікар-терапевт; 

Петров 

Михайло Андрійович 

лікар-стоматолог; 

Примак 

Сергій Сергійович 

 

лікар-травматолог; 

Шевцов 

Ігор Данилович 

 

лікар-офтальмолог; 

Опанасенко 

Тетяна Сергіївна  

 

лікар-отоларінголог 

Дейнека 

Богдан Миколайович 

 

лікар-хірург; 

Овчаренко 

Тетяна Юріївна 

 

лікар-невропатолог; 

Бондар  

Олена Павлівна 

лікар-дерматолог; 

 

 

Керуючий справами                                            О.В. Шакура  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення міськвиконкому 

від 12.08.2020 № 266 

 

Г Р А Ф І К 

 

явки призовників 1993-2002р.н., які підлягають призову на строкову військову 

службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України в 

жовтні - грудні 2020 року для проходження комісії 

 
№ 

п/п 
 

Дата комісії Населені пункти Кількість 

юнаків 

Примітка 

медична призовна 

1 2 3 4 5 6 

1 09.09.2020 16.10.2020 Золотоноша 50  

2 10.09.2020 19.10.2020 Золотоноша 50  

3 11.09.2020 20.10.2020 Золотоноша 50  

4 14.09.2020 21.10.2020 Золотоноша 50  

5 15.09.2020 22.10.2020 Золотоноша 50  

6 16.09.2020 23.10.2020 Золотоноша 50  

7 17.09.2020 26.10.2020 Золотоноша 50  

8 18.09.2020 27.10.2020 Золотоноша 27  

 

Резервні дні: За вказівкою військового комісару Золотоніського РВК 

                            

 

 

Керуючий справами                                                                О.В. Шакура                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


