
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2016       Ужгород     № 330 

 

 

Про заходи щодо покращення проведення  призову 

громадян України на строкову військову службу 

восени   2016  року 

 

Відповідно до статті 36 Закону України "Про місцеве самоврядування 

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

військову службу" (зі змінами), Указу Президента України від 29 березня 

2016 року № 122/2016 "Про звільнення в запас військовослужбовців 

строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови 

громадян України на строкову військову службу у 2016 році", 

розпорядження міського голови 12.04.2016 № 133 «Про проведення призовів 

громадян України на строкову військову службу у 2016 році», з метою 

покращення проведення призову громадян на строкову військову службу 

восени 2016 року,  виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Керівникам підприємств, установ, організацій міста Ужгород,  

незалежно від підпорядкування і форм власності відповідно п.1. ст. 38 

Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу":  

 надавати допомогу Ужгородському об’єднаному міському військовому 

комісаріату у проведенні заходів із призову громадян на строкову військову 

службу, безперешкодно допускати представників військового комісаріату 

щодо оповіщення та притягнення до адміністративної відповідальності 

призовників та відповідальних осіб; 

сповіщати призовників та забезпечити своєчасне прибуття їх до 

Ужгородського об’єднаного міського військового комісаріату; 

надсилати до Ужгородського об’єднаного міського військового 

комісаріату повідомлення про призовників, які порушили вимоги 

законодавства. 

2. Керівникам лікувальних закладів, які розташовані на території міста 

Ужгород відповідно до п.8. ст. 38 Закону України «Про військовий обов’язок 

і військову службу» під час проведення призову (жовтень-листопад) у 

триденний строк повідомляти Ужгородський об’єднаний міський військовий 

комісаріат про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному 

лікуванні. 

 

  



 

3. Керівникам житлово-експлуатаційних, інших організацій, або 

підприємств та установ, що здійснюють експлуатацію будинків, а також 

власникам будинків відповідно до п.9 ст. 38 Закону України "Про військовий 

обов’язок і військову службу":  

 своєчасно подавати необхідні відомості про призовників 

Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріату; 

 стежити за виконанням призовниками правил військового обліку; 

на вимогу Ужгородського об’єднаного міського військового комісаріату 

сповіщати призовників про виклик до військового комісаріату. 

 4. Відділу реєстрації місця проживання відповідно до п.2 ст. 38 Закону 

України "Про військовий обов’язок і військову службу", здійснювати 

реєстрацію призовників лише в разі наявності в їхніх військово-облікових 

документах позначок Ужгородського об’єднаного міського військового 

комісаріату відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на 

військовому обліку за місцем проживання або перебування. 

 5. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області відповідно до п. 3 ст. 38 Закону України "Про 

військовий обов’язок і військову службу": 

 забезпечити розшук, затримання i доставку до військового комісаріату 

осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку, а також від 

проходження альтернативної (невійськової) служби; 

 надсилати у двотижневий строк до Ужгородського об’єднаного міського 

військового комісаріату  відомості про випадки виявлення громадян, які не 

перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку. 

 6. Прес-службі розміщувати інформацію про проведення призову на 

строкову військову службу у 2016 році на сайті міської ради.  

7. Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріату: 

сприяти призовній комісії в організації проведення медичного огляду, 

обстеження та лікування призовників; 

спільно із прес-службою міської ради залучати засоби масової інформації  

для  пропаганди конституційного обов’язку громадян по захисту Батьківщини; 

висвітлення позитивних сторін життя та діяльності Збройних Сил України; 

реформування і комплектування до Збройних Сил України та інших військових 

формувань України військовослужбовцями; відповідальність за порушення 

законодавства про військовий обов’язок і військову службу; 

розглянути справи про адміністративні порушення призовниками, які 

ухиляються від явки до  Ужгородського об’єднаного міського військового 

комісаріату та накласти на них адміністративні стягнення; 

організувати проведення урочистих проводів призовників  на військову 

службу; 

інформувати  міського голову про хід виконання рішення до  05 грудня 

2016 року. 

 8. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 

голови  Білака О. П.  

 


