
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

29.08.2016                  Ужгород                                № 328 

 

Про підготовку та проведення приписки  

громадян України 2000  року народження  

до призовної дільниці Ужгородського  

об’єднаного  міського військового комісаріату 
  

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", на виконання Закону України "Про військовий обов’язок і 

військову службу" (зі змінами), розпорядження голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації 16.08.2016 № 391 "Про проведення 

приписки громадян України 2000 року народження до призовних дільниць у 

січні-березні 2017 року" та  з метою організованого проведення приписки 

громадян до призовної дільниці: 

1. Провести протягом січня-березня 2017 року приписку громадян 

України чоловічої статі 2000 року народження, мешканців м.Ужгород, до 

міської призовної дільниці. 

2. Для проведення приписки громадян до призовної дільниці 

затвердити такий склад комісії: 

  а) Основна: 

Журавльов Микола Вікторович військовий  комісар Ужгородського  ОМВК,                                                                                

голова комісії 

Гресь Віктор Дмитрович заступник вiйськового комiсара 

Ужгородського ОМВК, начальник відділення 

комплектування, заступник голови комісії 

Когут Марина Михайлівна медична сестра Ужгородського міського 

центру ПМСД, секретар комісії  

Члени комісії: 

Арокгаті Марія Юріївна начальник служби у справах дітей 

Бабунич Оксана Юріївна начальник  управління освіти 

Томей Анжеліка  

Михайлівна 

завідуюча ЦППСР управління освіти,  

психолог 

Трофіл Іван Михайлович заступник начальника Ужгородського  відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області(за згодою) 



 

 

 б) Резервна:  

Годованець 

Василь Михайлович 

заступник начальника служби у справах дітей 

Довганич Василь Васильович начальник відділення Ужгородського відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області (за згодою) 

Принцовська  Ольга Юріївна  психолог дошкільного навчального закладу  

№ 21  управління освіти 

Пуківська Марина Іванівна заступник начальника управління освіти 

 

3.  Відділу охорони здоров’я: 

 утворити медичну комісію з питань приписки юнаків при 

Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріаті  та 

організувати її роботу; 

 на час проведення медичної комісії звільнити  лікарів  та середній 

медичний персонал від виконання обов’язків за основним місцем роботи; 

 забезпечити комісію необхідним обладнанням та інструментами згідно 

з вимогами Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 

14.08.2008 року № 402; 

встановити контроль за якістю і об’єктивністю проведення медичного 

огляду, стаціонарного обстеження юнаків, які проходять приписку; 

 роботу медичної комісії з питань приписки юнаків 2000 року 

народження проводити з 11.01.2017 року щопонеділка, щосереди та 

щоп’ятниці. 

 4. Зобов’язати керівників підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів незалежно від форм власності: 

забезпечити своєчасну і організовану явку юнаків, які підлягають 

приписці, на призовну дільницю у супроводі представників адміністрації з 

правильно оформленими документами. 

5. Начальникам житлово-експлуатаційних організацій (ОСББ, ЖБК, 

БК, ЖРЕР, ТОВ): 

в строк до 01 грудня 2016 року скласти і подати у військовий 

комісаріат списки юнаків, які проживають на території житлово-

експлуатаційних організацій, і підлягають приписці до призовної дільниці; 

на вимогу військового комісара сповіщати юнаків, які проживають на 

території житлово-експлуатаційних організацій, про їх виклик на призовну 

дільницю. 

6. Пропонувати Ужгородському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області: 

надати Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріату  

допомогу у забезпеченні громадського порядку на призовній дільниці, а 

також проводити розшук, затримання і доставку в Ужгородський об’єднаний  

 

 



 

 

 

міський військовий комісаріат юнаків, які ухиляються від проходження 

приписки. 

 7. Прес-службі розміщувати інформацію  про приписку у 2017 році  на 

офіційному сайті міської ради. 

 8. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою та 

військовим  комісаром  Ужгородського об’єднаного міського військового 

комісаріату    Журавльовим  М.В. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв

             


