
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
28.02.2018                        Ужгород                              № 92 

 

Про проведення  призовів громадян України 

на строкову вiйськову службу у  2018  році  

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

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

службу" (зі змінами),  Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 

33/2018 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та чергові призові громадян України на 

строкову військову службу у 2018 році",  розпорядження голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації 20.02.2018 № 99 «Про проведення призовів 

громадян України на строкову військову службу у 2018 році», з метою 

забезпечення призову громадян України  чоловiчої статi у квітні-травні та у 

жовтні-листопаді 2018 року,  яким до дня вiдправки у вiйськовi частини 

виповнилося 20 рокiв, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку  і  не 

мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову 

службу: 

1. Утворити: 

- міську призовну комісію у складі згідно з додатком 1; 

- медичну комісію при Ужгородському об’єднаному міському  

військовому комісаріаті для організації медичного огляду призовників  згідно 

з додатком 2. 

 2. Відділу охорони здоров’я: 

 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; 

 медичний огляд призовників для проходження служби в Збройних 

Силах України  проводити  з 5 березня до 30 травня та з 3 вересня до 30 

листопада 2018 року; 



 днями щотижневого проведення медичного огляду визначити: 

понеділок, середу, п’ятницю.  

 3. Затвердити графiк проведення роботи комiсiї на перiод призову, що 

додається. 

4. Рекомендувати: 

4.1.  Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріату 

(далі Ужгородський ОМВК): 

 організувати оповіщення призовників про їх виклик до призовної 

дільниці   та забезпечити здійснення контролю за їх прибуттям; 

сприяти призовній комісії в організації проведення медичного огляду, 

обстеження та лікування призовників; 

спільно з відділом інформаційної роботи міської ради залучати засоби 

масової інформації  для  пропаганди конституційного обов’язку громадян із 

захисту Батьківщини та  висвітлення позитивних сторін життя та діяльності 

Збройних Сил України;    

інформувати  міського голову про хід виконання розпорядження до  05 

червня та  до 06 грудня 2018 року. 

 4.2. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області: 

утворити при призовнiй комiсiї Ужгородського ОМВК  оперативну   

групу   для забезпечення правопорядку та своєчасної явки призовникiв на 

збiрний пункт; 

  здійснювати розшук, затримання i доставку до  Ужгородського ОМВК 

осiб, якi ухиляються вiд виконання  вiйськового обов'язку, а також вiд 

проходження альтернативної (невiйськової) служби.  

4.3.  Керівникам підприємств, установ і організацій, в тому числі 

навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, у разі 

отримання розпоряджень Ужгородського  ОМВК щодо оповіщення 

призовників про їх виклик на призовну дільницю, для призову на військову 

службу: 

видати наказ про оповіщення призовників та довести   до їх відома у 

частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом до 

Ужгородського ОМВК у визначені ним строки; 

забезпечити  здійснення контролю за результатами оповіщення та 

прибуття призовників до Ужгородського ОМВК; 

письмово повідомити Ужгородський ОМВК про осіб, які не виконали 

наказ керівника підприємства, установи та організації і не прибули за 

викликом до Ужгородського ОМВК. 

 4.4. Керівникам житлово-експлуатаційних організацій міста, іншим 

організаціям, підприємствам, установам, що здійснюють експлуатацію 

будинків, а також власникам будинків відповідно до розпоряджень 

Ужгородського ОМВК своєчасно подавати необхідні відомості про 

призовників, сповіщати їх про виклик до Ужгородського ОМВК шляхом 

вручення повісток та забезпечити прибуття за викликом.  



5. Відділу інформаційної роботи розміщувати інформацію   про 

проведення призовів на строкову вiйськову службу у 2018  році   на сайті 

міської ради. 

 6. Редакції газети "Ужгород"  опубліковувати накази Ужгородського 

міського комісара "Про черговий призов на строкову  вiйськову службу" . 

 7. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 

міського голови  Білака О. П. та військового комісара Ужгородського ОМВК   

Зубача С.А. 

 

 

В.о.міського голови, 

заступник міського голови                                                            І. Фартушок

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

28.02.2018  № 92 

 

Склад 

міської призовної комiсiї 

 

         

 

а) Основна: 

Білак Олександр  

Павлович 

-заступник міського голови,  

голова  комісії 

Зубач Сергій  

Анатолійович 

-військовий комісар Ужгородського  

об’єднаного міського військового 

комісаріату, заступник голови комісії 

Севрюкова Ольга  

Михайлівна  

-медична сестра Ужгородського  міського 

центру ПМСД, секретар комісії   
     

      Члени комiсiї: 

Арокгаті Марія  

Юріївна 

-начальник служби у справах дітей 

 

Буглина Іван 

Васильович 

-начальник сектору  превенції 

Ужгородського  відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Закарпатській області (за згодою) 

Зима Ірина  

Василівна 

-начальник відділу оборонної,  

мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

населення 

Пуківська Марина  

Іванівна 

-в.о.начальника управління освіти 

Решетар Василь  

Васильович 

-начальник  відділу охорони здоров’я 

Томей Анжеліка  

Миколаївна 

-завідуюча ЦППСР управління освіти,  

психолог  

 

б) Резервна: 

Макара Олена  

Михайлівна 

-керуючий справами виконкому,  

голова  комісії                                

Бабков Андрій 

В’ячеславович 

-заступник  Ужгородського об’єднаного 

міського  вiйськового  комiсара,      

заступник голови комісії   

     

    Члени комісії: 

Годованець Василь 

Михайлович 

-заступник начальника служби у справах 

дітей 

Кормош Федір  

Федорович 

-начальник сектору кадрового забезпечення  

Ужгородського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в 



Закарпатській області (за згодою) 

Пуківська Марина  

Іванівна 

-в.о. начальника управління освіти 

Просяник Сергій 

Борисович 

-головний спеціаліст відділу оборонної, 

мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

населення 

Принцовська Ольга 

Юріївна 

-психолог дошкільного навчального закладу  

№ 21 

Столярова Ірина 

Михайлівна 

-заступник начальника  відділу охорони 

здоров’я 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                             О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

28.02.2018  № 92 

 

Склад 

медичної комісії при Ужгородському об’єднаному міському 

військовому комісаріаті для організації медичного огляду призовників 

 

Основна: 

Ковач Ірина Йосипівна          -лікар  ЗПСМ  міського центру ПМСД,  

              голова  комісії    

Севрюкова Ольга  

Михайлівна  

-медична сестра Ужгородського  міського          

 центру ПМСД, секретар комісії   
         Члени комiсiї: 

Гема  Микола Дмитрович   -лікар - стоматолог ОСП (за згодою) 

Король Василь Михайлович     -лікар - психіатр міської поліклініки 

Копельчак  Оксана Іванівна    -лікар - офтальмолог міської поліклініки 

Ман Анжела Несторівна    -лікар - дерматолог ОШВД (за згодою) 

Овваді Ірина Володимирівна    -лікар - невропатолог міської поліклініки 

Риляк Зоряна Василівна  -лікар  ЗПСМ  міського центру ПМСД 

Чонка Людмила Степанівна    -лікар-отоларинголог міської поліклініки 

Яценко Роман Петрович   -лікар-хірург міської поліклінки 

 

  Резервна: 

Риляк Зоряна Василівна  -лікар ЗПСМ міського центру ПМСД,  

        голова комісії  

Зінчак Оксана Іванівна      -медична сестра міського центру ПМСД,  

                 секретар комісії   

                Члени комісії: 

Бора  Іванна Іванівна    -лікар ЗПСМ міського центру ПМСД 

Бодня Віктор Вікторович  -лікар - психіатр міської поліклініки 

Гема Микола Дмитрович    -лікар - стоматолог ОСП (за згодою) 

Дупин Оксана Василівна   -лікар - отоларинголог міської поліклініки 

Кузьма Олександр    -лікар - хірург міської поліклініки 

Михайлович 

Ман Анжела Несторівна   -лікар - дерматолог ОШВД (за згодою) 

Фальбуш Оксана Іванівна    -лікар - офтальмолог міської поліклініки   

Шутяк Наталія Федорівна    -лікар - невропатолог міської поліклініки 

 

Богдан Г.І.         -медсестра отоларинголога (міської поліклініки) 

Кешкентій А.П. -медсестра для проведення антропометрії (МЦ ПМСД)  

Патяник Г.П.     -медсестра офтальмолога (міської поліклініки) 

Червоноока В.С. -медсестра для забору крові (міського центру ПМСД) 

Черничко-Копин Н.П. -медсестра для забору крові (міської поліклініки) 

 

Керуючий справами виконкому                          О. Макара 



    

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

             Розпорядження міського голови 

   28.02.2018  № 92 

 

 

 

Г Р А Ф І К 

роботи призовної комісії  

 

Місяць Числа місяця 

квітень 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 

травень 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 30 

жовтень 1, 3, 5, 8, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 

листопад 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 

 

 

 

                           ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


