
 
У К Р А Ї Н А 

 

РІШЕННЯ 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
 

від  15 грудня 2014 року                                                                       № 579  
 

 
 
 

Про організацію проведення 
приписки до призовної дільниці  
громадян, 1998 року народження 

 
 

Керуючись ст. 140, 143, 146 Конституції України,  ст.36 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України "Про 
військовий обов'язок і військову службу", з метою взяття юнаків на облік і 
визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, 
встановлення освітнього рівня виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити  склад  міської комісії з питань приписки згідно з 
додатком 1. 

2. Затвердити склад резервної міської комісії з питань приписки на 
випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених 
членів комісії згідно з додатком 2.  

3. Затвердити графік засідань комісії з питань приписки згідно з 
додатком 3.  

4. Приписку громадян, 1998 року народження, провести протягом січня-
березня 2015 року в приміщенні призовної дільниці Кіровоградського 
об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вулиця Віктора 
Чміленка, 47. 

5. Голові міської комісії з питань приписки організувати роботу комісії 
щодо безумовного дотримання вимог чинного законодавства України при 
проведенні приписки громадян до призовної дільниці. 

6. Керівникам підприємств, установ, житлово-комунальних організацій 
та навчальних закладів міста, незалежно від підпорядкування і форм 
власності, домовласникам забезпечити оповіщення про явку громадян на 
приписку до призовної дільниці шляхом вручення повісток, наданих 
Кіровоградським об’єднаним міським військовим комісаріатом,  разом з 
наказом військового комісара про проведення приписки. 

7. Начальнику управління охорони здоров’я  Кіровоградської міської 
ради для забезпечення роботи міської комісії з питань приписки, якісного 
проведення медичного огляду допризовників відповідно до чинного 
законодавства України: 



 2 
направити на замовлення Кіровоградського об’єднаного 

міського   військового комісаріату необхідну кількість  медичного  персоналу 
для роботи комісії; 

виділити на період проведення приписки громадян до призовної 
дільниці у лікувальних установах міста ліжка для проведення обстеження і 
лікування допризовників, направлених комісією з питань приписки; 
 стаціонарне обстеження проводити у десятиденний термін; 

довести до відома Кіровоградського об’єднаного міського військового 
комісаріату перелік лікувальних установ міста для проведення медичного 
обстеження, в т.ч. і лабораторного. 

8. Начальнику управління освіти Кіровоградської міської ради: 
організувати проведення роботи щодо виявлення та попереднього 

відбору кандидатів для направлення у вищі військові навчальні заклади і вищі 
навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи; 

забезпечити вивчення особистостей призовників, їх морально-ділових 
якостей, перевірку та визначення фізичної підготовки допризовників. 

9. Рекомендувати             керівникам           КП        "Теплоенергетик", 
ДП "Кіровоградтепло"  ТОВ "ЦНТІ УНГА", Кіровоградського міського 
району електричних мереж ПАТ "Кіровоградобленерго", Кіровоградського 
водопровідно-каналізаційного господарства ОКВП "Дніпро-Кіровоград" під 
час проведення приписки громадян до призовної дільниці забезпечити 
електро-, водо-, теплопостачанняням та водовідведенням приміщень 
призовної дільниці військового комісаріату. 

10. Начальнику міського відділу УМВС України в Кіровоградській 
області сприяти Кіровоградському об’єднаному міському військовому 
комісаріату у виклику, розшуку та доставці громадян, які ухиляються від явки 
для проходження приписки до призовної дільниці. 

11. Начальнику відділу по роботі із засобами масової інформації 
забезпечити публікацію в інформаційному віснику Кіровоградської міської 
ради “Вечірня газета” наказу військового комісара Кіровоградського 
об’єднаного міського військового комісаріату про проведення приписки до 
призовної дільниці громадян, 1998 року народження. 

12. Військовому комісару Кіровоградського об’єднаного міського 
військового комісаріату до 10 квітня 2015 року проінформувати міського 
голову через головного спеціаліста з мобілізаційної роботи Кіровоградської 
міської ради про результати проведення приписки до призовної дільниці 
громадян, 1998 року народження. 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 

 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                      І.Марковський  
 
 
 

Охріменко  24 52 97 


