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Про проведення призову громадян
України на строкову військову
службу на території міста
у квітні-травні 2018 року

Відповідно до Закону України “Про військовий обов'язок і військову
службу“, на виконання Указу Президента України від 15 лютого 2018 року Ле
33/2018 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкову військову
службу строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян
України на строкову військову службу у 2018 році “, розпорядження голови
Волинської обласної державної адміністрації від 23 лютого 2018 року Ле 126
“Про проведення призову громадян України на строкову військову службу на
території області у квітні-травні 2018 року “ . керуючись пунктом 1 статті 36
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, виконавчий комітет
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Провести у квітні-травні 2018 року призов громадян України на

строкову військову службу з числа громадян України чоловічої статі, яким до
дня відправки у військові частини виповнилося 20 років і які не мають права на
відстрочку від призову на строкову військову службу, а також громадян
України старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від
призову на строкову військову службу.

2. Для проведення призову на строкову військову службу громадян
України створити призовну комісію та ії резервний склад в складі згідно з
додатком 1 та виділити в розпорядження районного військового Комісара
технічних працівників для роботи на призовній дільниці згідно з додатком 2.

Для якісного проведення професійно-психологічного вивчення виділити
психологів з загальноосвітніх навчальних закладів міста з 05.03.2018 по
31.05.2018 року.

Підготовчі заходи, пов'язані з обстеженням, лікуванням, вивченням та
роботу медичної комісії по освідченню призовників розпочати з 05 березня
2018 року.

Відповідно до п.6 статті 43 Закону України від 04 квітня 2006 року Ле
3597-ІУ
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“Про військовий обов'язок і військову службу“ за Членами міської призовної
комісії, лікарями, середнім медичним персоналом, технічними працівниками,
які направляються для роботи на призовній дільниці під час призову громадян
на строкову військову службу, зберігається місце роботи, займана посада та
середній заробіток, виплата якого проводиться по місцю основної роботи.

3. Здійснити відповідно до статті 43 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" поточний ремонт призовної дільниці,
забезпечити їх медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським
майном.

Своєчасно забезпечувати комунально-побутовими послугами
(освітленням, водопостачанням, опаленням тощо) військовий комісаріат під час
проведення призову громадян.

4. Головному лікарю Володимир-Волинського територіально-медичного
об'єднання Клачуку О.Г.

4.1 Створити медичну комісію у складі лікарів-спеціалістів в складі
згідно з додатком 3. Організувати в період з 05.03.2018 року по 31.05.2018 року
проведення лабораторних досліджень, медичного огляду лікарями-
спеціалістами, написання медичних характеристик на призовників, які
підлягають призову на військову службу.

4.2 Забезпечити необхідною кількістю ліжко-місць для стаціонарного
обстеження призовників.

4.3 Забезпечити призовну дільницю медикаментами, інструментарієм,
медичним і господарським майном згідно з додатком 4.

5.4. Акти медичного обстеження призовників друкувати машинописним
текстом.

5. Головному лікарю міської станції переливання крові Панащуку В.О.
забезпечити тест-системами і сироваткою для визначення призовникам групи
крові та резус-фактора .

6. Керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі
навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності
відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття на
призовну комісію, та звільнити від роботи (навчання) на час лабораторних
досліджень та проходження призовної комісії.

7. Відповідальність за явку призовників на призовну комісію покласти
на підприємствах, в установах, організаціях - на працівників, які відповідаютьза ведення військового обліку.

8. Згідно п.9 ст. 38 Закону України від 4 квітня 2006 року М 3597-ІУ“
Про військовий обов'язок і військову службу“ оповіщення призовників про
явку на призовну комісію проводити з врученням повісток через ЖЕК М91 та
організації, підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків.

9. Начальнику Володимир-Волинського відділу національної поліції у
Волинській області Бобику М.П., згідно п.3 ст. 38 Закону України від 4 квітня
2006 року Ля 3597-ІУ “Про військовий обов'язок і військову службу“ :

9.1. В установленому порядку проводити розшук, затримання і доставку
до військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового
обов'язку, згідно списків, поданих військовим комісаріатом.

9.2. У дні відправок призовників на обласний збірний пункт направляти
до Володимир-Волинського об'єднаного районного військового комісаріату



оперативну групу працівників міліції для підтримання громадського порядку
та забезпечення організованої відправки молодого поповнення у Збройні Сили
України.

10. Начальникам управління освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету міської ради (Петрук В.М.), відділу культури та туризму (Терьохін
Д.Ю.), міському Центру фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх" (Вітюк
О.С.) організувати роботу по підготовці та проведенню урочистих проводів
юнаків до лав Збройних Сил України.

11. Виділити з цільового фонду міської ради кошти для проведення
заходів, пов'язаних з проведенням призову громадян на строкову військову
службу в квітні-травні 2018 року згідно з додатком 5.

12. З метою якісного відбору призовників створити позаштатну групу
професійно-психологічного відбору згідно з додатком 6.

13. Контроль за виконанням рішення покласти На секретаря міської
ради, заступника міського голови Свідерського О.М.

Міський голова П.Д. Саганюк
Атаманчук 21967
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