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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
 

від  “ 26 ” лютого 2013 року              № 102 
 

 
 
 
 
 

Про організацію  проведення 
призову громадян України на 
строкову військову службу у 
квітні – травні 2013 року 
 

Керуючись ст. 140, 143 Конституції України, ст. 36 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 15, 16 Закону України “Про 
військовий обов'язок і військову службу”, на виконання Указу Президента 
України від 09 листопада 2012 року № 635/2012 “Про строки проведення 
чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову 
службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році” виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити склад міської призовної комісії згідно з додатком 1. 
2. Затвердити склад резервної міської призовної комісії на випадок 

хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів 
призовної комісії згідно з додатком 2.  

3. Затвердити графік засідань призовної комісії згідно з додатком 3.  
4. Голові міської призовної комісії організувати роботу призовної 

комісії щодо безумовного дотримання вимог чинного законодавства при 
проведенні призову громадян на строкову військову службу, наданні 
відстрочок та звільненні від призову. 

5. Керівникам підприємств, установ, житлово-комунальних 
організацій та учбових закладів міста, незалежно від підпорядкування і форм 
власності, домовласникам забезпечити оповіщення призовників про призов на 
строкову військову службу шляхом вручення повісток, наданих 
Кіровоградським об’єднаним міським військовим комісаріатом,  разом з 
наказом військового комісара про черговий призов громадян України. 

6. Начальнику управління охорони здоров’я  Кіровоградської міської 
ради для забезпечення роботи міської призовної комісії, проведення 
медичного огляду призовників відповідно до чинного законодавства України: 
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1) забезпечити направлення на замовлення Кіровоградського 

об’єднаного міського   військового комісаріату необхідну кількість лікарів-
спеціалістів і середнього медичного  персоналу для комплектації медичної 
комісії; 

2) виділити на період підготовки та призову громадян на строкову 
військову службу у лікувальних установах міста необхідну кількість ліжко-
місць для проведення обстеження і лікування призовників, направлених 
призовною комісією. Стаціонарне обстеження проводити у десятиденний 
термін; 

3) довести до відома Кіровоградського об’єднаного міського 
військового комісаріату перелік лікувальних закладів міста для медичного 
обстеження, в тому числі і лабораторного, а також лікування призовників. 

7. Начальнику міського відділу УМВС України в Кіровоградській 
області: 

1) сприяти Кіровоградському об’єднаному міському військовому 
комісаріату у розшуку, затриманні та доставці призовників, які ухиляються 
від призову на строкову військову службу; 

2) у двотижневий строк направляти до Кіровоградського об’єднаного 
міського військового комісаріату повідомлення про виявлення призовників, 
які не перебувають на військовому обліку, а також про осіб, які отримали 
громадянство України і повинні бути поставлені на військовий облік. 

8. 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 призов громадян України 
на строкову військову службу у квітні – травні 2013 року та організувати 
висвітлення ходу проведення призову на строкову військову службу до 
Збройних Сил України. 

9. Військовому комісару Кіровоградського об’єднаного міського 
військового комісаріату проінформувати міського голову через управління з 
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради про результати проведення призову до 14 червня 
2013 року. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Дьячука С.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                             О.Саінсус    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лєвашов  24 63 51 


