ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 16.12. 2019 № 443
м.Золотоноша

Про приписку до призовної дільниці
громадян 2003 року народження
в січні-березні 2020 року
З метою організованого і якісного проведення приписки юнаків до
призовної дільниці, визначення ступеня придатності до військової служби,
відповідно до статті 14 Закону України „Про військовий обов'язок і військову
службу”, керуючись п. 1 ст. 36 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні ”,виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Приписку юнаків 2003 року народження провести у січні-березні 2020
року на базі
КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” та КП
„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної
медицини)”.
2. Затвердити склад комісії по приписці згідно з додатком 1.
3. Затвердити графік роботи комісії по приписці юнаків 2003 року
народження до призовної дільниці в січні-березні 2020 року згідно з
додатком 2.
4. Затвердити заходи по забезпеченню приписки до призовної дільниці
громадян 2003 року народження згідно з додатком 3.
5. За членами комісії по приписці, середнім медичним персоналом на весь
час виконання обов’язків на призовній дільниці зберігається місце роботи,
займана посада та середній заробіток.
6. Керівникам відповідних підприємств, директорам загальноосвітніх
закладів організувати прибуття юнаків 2003 року народження в Золотоніський
районний військовий комісаріат за додатковим графіком.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Сьомак Н.О. та Золотоніський районний військовий комісаріат.
Міський голова
Зубенко 23904

В.О. Войцехівський

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 16.12. 2019 № 443

СКЛАД
комісії по приписці юнаків 2003 року народження до призовної дільниці
Золотоніського районного військового комісаріату в січні-березні 2020 року
Польовий
Сергій Миколайович
Лісовий
Микола Вікторович
Ткаченко
Станіслав Федорович
Воробйова
Олена Володимирівна
Вареник
Людмила Вікторівна
Щеблікіна
Ганна Юхимівна

- військовий комісар, голова комісії
- начальник сектору превенції Золотоніського
відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Черкаській області;
- заступник головного лікаря, старший лікар
комісії
- методист відділу освіти Золотоніської
міської ради та виконавчого комітету
- психолог, завідувач сектору у справах
молоді та спорту служби у справах дітей,
молоді та спорту
- старша медична сестра, секретар комісії

У виняткових випадках за відсутності вищевказаних осіб з поважних
причин, дозволити включити до складу комісії:
Кривіцький
- ТВО заступника військового комісара –
Андрій Миколайович
начальника відділення комплектування
Золотоніського РВК
Рибка
- лікар –терапевт Золотоніського міського
Михайло Порфирович
центру ПМСД (сімейної медицини)
Бондар
- начальник сектору моніторингу
Сергій Павлович
Золотоніського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в
Черкаській області;
Гавриленко
- представник відділу освіти Золотоніської
Вікторія Вікторівна
міської ради та виконавчого комітету
Котко
- психолог ШІТ № 2
Ольга Миколаївна
Ревіна
- медична сестра, секретар комісії
Людмила Миколаївна
Для медичного обстеження призовників створити медичну комісію у
складі:

Головачук
лікар-невропатолог;
Наталія Василівна
Громенко
лікар-психіатр;
В’ячеслав Миколайович
Пісчана
лікар-стоматолог;
Марина Юріївна
Мазур
лікар-травматолог;
Юрій Григорович
Побиванець
лікар-дерматолог;
Віктор Григорович
Міндагулов
лікар-хірург
Каміль Хусаїнович
Рибка
лікар-терапевт;
Михайло Порфирович
Мороз
лікар-отоларінголог;
Ніна Петрівна
Побиванець
лікар-офтальмолог;
Олена Анатоліївна
У виняткових випадках за відсутності вищевказаних осіб з поважних
причин, дозволити включити до складу комісії:
Мозгова
лікар-терапевт;
Тетяна Анатоліївна
Жорнова
лікар-стоматолог;
Лариса Миколаївна
Примак
лікар-травматолог;
Сергій Сергійович
Шевцов
лікар-офтальмолог;
Ігор Данилович
Дмитренко
лікар-отоларінголог;
Анна Вікторівна
Шаповалов
лікар-невропатолог;
Юрій Леонідович
Курятник
лікар-хірург;
Ярослав Васильович
Бондар
лікар-дерматолог
Олена Павлівна
Єфремов
лікар-психіатр
Сергій Віталійович
Керуючий справами

О.В. Шакура

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 16.12. 2019 № 443

№
п/п

1
1

2

3

5

Назва

2
ЗОШ № 2
ЗОШ № 6
Гімназія ім. Скляренка
Санаторна школа-інтернат
Всього
ЗОШ № 1
Професійний ліцей
Спеціалізована школа інтернат
Всього
КВМ
ЗОШ № 3
ЗОШ № 5
ПрАТ „Янтарь” та інші
Всього
Всього

Кількість
юнаків

3
7
15
19
9
50
10
34
3
47
10
12
5
18
45
142

Примітка

ГРАФІК
роботи комісії по приписці юнаків 2003 року народження до призовної
дільниці в січні-березні 2020 року

Дата

4
17.01.2020

5

20.01.2020

21.01.2019

Резервні дні проведення медичної комісії за вказівкою військового комісара
Золотоніського РВК.
Керуючий справами

О.В. Шакура

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 16.12. 2019 № 443

№
п/п

Заходи

Термін
виконання

2

3

Забезпечити призовну дільницю
необхідним медичним
обладнанням і медикаментами

до
14.01.2020

2.

Провести флюорографічне та
необхідні лабораторні
обстеження, ЕКГ серця

січень
2020 року

3.

Забезпечити якісне проведення
медичного обстеження юнаків
2003 року народження, які
підлягають приписці до
призовної дільниці, а також
кандидатів до вступу у
військові навчальні заклади
Для
забезпечення
роботи
медичної комісії головним
лікарям:
Золотоніського
міського
центру
ПМСД
(сімейної
медицини) - Антоновій В.О. та
Золотоніського
районного
центру ПСМД - Насальській
Л.О. виділити по одному
середньому
медичному
працівнику.
- головному лікарю КНП
„Золотоніська багатопрофільна

січеньберезень
2020 року
згідно з
графіком

1
1.

4.

січеньберезень
2020 року
згідно з
графіком

Відповідальний
виконавець
4

Головний лікар
КНП
„Золотоніська
багатопрофільна
лікарня”
Головний лікар
КНП
„Золотоніська
багатопрофільна
лікарня”
Головний лікар
КНП
„Золотоніська
багатопрофільна
лікарня”

Примак С.В.
Антонова В.О.
Насальська Л.О

Примітка

ЗАХОДИ
по забезпеченню приписки до призовної дільниці громадян 2003 року
народження

5

5.

6.

7.

8.

9.

лікарня” Примаку С.В. виділити
три медичних працівника.
Організувати проведення
санації і протезування зубів
призовникам

Виділити необхідну кількість
лікарняних ліжок для
стаціонарного обстеження та
лікування призовників у
терапевтичному,
неврологічному, інфекційному
відділеннях
Надіслати в військкомат на
громадян 2003 року народження
амбулаторні картки (Ф-25) з
вкладним аркушем (Ф-25-1/У) і
поіменні списки осіб, які
перебувають на лікуванні та
диспансерному обліку з
приводу різних захворювань.
До списків додати витяги з
історії хвороби, дані
лікувального обстеження і
диспансерного нагляду, що
характеризують стан здоров’я
юнаків
Здійснювати постійний
контроль за своєчасним і
якісним проходженням
додаткових обстежень юнаків,
які направлялися в лікувальні
установи
Подати в військкомат поіменні
списки юнаків 2003 року
народження, які підлягають
приписці за формою, яка
встановлена військкоматом

січеньберезень
2020 року
згідно з
графіком
січеньберезень
2020 року
згідно з
графіком

Головний лікар
КНП
„Золотоніська
багатопрофільна
лікарня”
Головний лікар
КНП
„Золотоніська
багатопрофільна
лікарня”

до 14.01.
2020 року

Головний лікар
КНП
„Золотоніська
багатопрофільна
лікарня”

січеньберезень
2020 року

Начальник
відділення
комплектування
Золотоніського
РВК

до 01.12.
2019 року

Керівники
підприємств,
організацій,
установ міста

10.

11.

12.

13.

14.

Подати в військкомат
документи, які необхідні для
оформлення особової справи
призовника на усіх юнаків 2003
року народження, які
підлягають приписці ,
відповідно до виданих
військкоматом форм і бланків
Для забезпечення заходів
соціально-психологічного
вивчення громадян, які
приписуються до призовної
дільниці:
- директору Золотоніського
будинку дитячої творчості
виділити приміщення на 50
місць
Своєчасно повідомляти юнаків
про явку для здачі аналізів і на
засідання комісії по приписці з
врученням повісток не пізніше
як за п’ять днів до явки і, згідно
із ст. 38 Закону України „Про
військовий обов’язок і
військову службу”,
забезпечувати їх своєчасне
прибуття, при цьому широко
залучати керівників
допризовної підготовки
Організувати доставку юнаків
для здачі аналізів і на засідання
комісії по приписці
Доповісти міському голові про
результати приписки і скласти
план заходів по підготовці
молоді до служби у Збройних
Силах України на 2020 рік

Керуючий справами

до 14.01.
2020 року

Керівники
підприємств,
організацій,
установ міста

Згідно з
графіком
з 10:00 до
12:00

Директор
Золотоніського
будинку дитячої
творчості

січеньлютий
2020 року

Начальник
відділення
комплектування
Золотоніського
РВК

згідно з
графіком

Міськвиконком

до 10.04.
2020 року

Військовий
комісар
Золотоніського
РВК

О.В. Шакура

