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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про призовну комісію міста Кіровограда 

 
1. Положення про призовну комісію міста Кіровограда (далі – 

Положення) визначає завдання, функції, повноваження та порядок утворення 
міської призовної комісії. 
 

2. Міська призовна комісія є постійно діючим органам, що створюється 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради для вирішення 
питань проходження громадянами України строкової військової служби. 

 
3. Міська призовна комісія (далі - комісія) у своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про військовий обов'язок і військову службу», постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 «Про затвердження Положення 
про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову 
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», іншими 
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

Діяльність комісії базується на принципах гласності, демократичності, 
добровільності, відкритості та прозорості. 

 
4. Міська призовна комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
1) забезпечує організацію контрольного медичного огляду громадян 

України, які підлягають призову на строкову військову службу; 
2) перевіряє підстави щодо надання відстрочки або звільнення громадян 

України від призову на строкову військову службу; 
3) контролює за обґрунтуванням військово-професійного призначення 

призовників для служби у Збройних Силах України чи іншому військовому 
формуванні з урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих 
можливостей. 

 
5. Міська призовна комісія має право у випадках, не передбачених 

Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу», приймати 
рішення про клопотання перед обласною призовною комісією про надання 
призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу. 

 
6. Рішення міської призовної комісії може бути оскаржено в суді в 

порядку, передбаченому законом. 
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7. Персональний склад міської призовної комісії затверджується 

рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 
 

8. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів комісії. 
Міську призовну комісію очолює заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, до повноважень якого за розподілом 
обов'язків віднесено питання щодо забезпечення виконання законодавства про 
військовий обов'язок. 

До складу комісії включаються військовий комісар Кіровоградського 
об’єднаного міського військового комісаріату, лікар, який організовує роботу 
медичного персоналу щодо медичного огляду призовників, представники 
управління освіти міської ради та міського відділу УМВС України в 
Кіровоградській області, практичний психолог за погодженням з їх керівниками 
та попереднім узгодженням з головою комісії. 

 
9. Голова комісії організовує роботу комісії та несе відповідальність за 

виконання покладених на комісію завдань. 
 

10. Секретар комісії забезпечує ведення книги протоколів  міської 
призовної комісії. 

 
11. Засідання комісії проводяться згідно з графіком засідання, 

затвердженим рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, і 
оформляються протоколом, який підписує голова, секретар та всі члени комісії.  

 
12. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює 

Кіровоградський об’єднаний міський військовий комісаріат. 
 

  13. Комісія використовує штамп і печатку Кіровоградського об’єднаного 
міського військового комісаріату. 
 

  14. Голова та члени міської призовної комісії беруть участь у її роботі на 
громадських засадах. 

 
 
 
 
 
 
Начальник управління  
з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення                                                       С.Коваленко 


