
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від _________ 2021 року  № ____ 

 
м. Олександрія 

 
Про    організацію    проведення      призову 
громадян  України на строкову   військову 
службу до Збройних Сил  України та інших 
військових      формувань     у     2021     році 
 

Відповідно до п.1 ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст. 15, 16, 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу 
Президента України від 24.02.2021року №71/2021 «Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові 
призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році», постанови Кабінету 
Міністрів України від 21.03.2002 № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і 
проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за контрактом» (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 січня 2021 року №100) та розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 01.03.2021 №175-р «Про організацію та проведення призову 
громадян області на строкову військову службу у 2021 році» 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Провести призов на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та 

інших військових формувань України у 2021 році громадян України чоловічої статі, які 
відповідають вимогам частини першої статті 15 Закону України «Про військовий обов'язок і 
військову службу». 

 
2. Для проведення призову громадян на строкову військову службу та для прийняття 

рішень згідно з Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» утворити 
призовну комісію і затвердити її основний (додаток 1) та резервний персональний склад 
(додаток 2). 

 
3. Затвердити графік роботи призовної комісії у 2021 році (додаток 3). Роботу 

призовної комісії проводити з 01 квітня по 30 червня та з 01 жовтня по 31 грудня 2021 року у 
приміщенні призовної дільниці м. Олександрії. 

 
4. Затвердити склад лікарів-спеціалістів, що проводять медичний огляд, та резервний 

склад лікарів-спеціалістів, що проводять медичний огляд ( додатки 4, 5). 
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5. Медичний огляд призовників провести з 22 березня по 31 грудня 2021 року на 
призовній дільниці міста Олександрії (вул. Шевченка, 85) – щоденно, крім вихідних та 
святкових днів. 

 
6. Для оформлення звітної медичної документації з призову, направлення призовників 

на додаткове медичне обстеження та контролю його проведення, ведення протоколів 
призовної комісії та передачі особових справ призовників на облік військовозобов’язаних 
залучити секретаря призовної комісії – сестру медичну до роботи з 01 квітня по 31 грудня 
2021 року – щоденно (повний робочий день). 

 
7. Голові призовної комісії спільно з військовим комісаром: 
- до 01 квітня та до 01 жовтня 2021 року провести інструктивно-методичне заняття з 

лікарями-фахівцями щодо організації та проведення медичного огляду призовників; 
- до 01 квітня та до 01 жовтня 2021 року провести  інструктивно-методичні заняття з 

членами призовної комісії та відповідальними за військовий облік підприємств, установ, 
організацій незалежно від підпорядкування і форм власності; 

- забезпечити організоване перевезення призовників на обласний збірний пункт. 
 
8. Військовому комісару Олександрійського об’єднаного міського територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки:  
- довести наказ про призов на строкову військову службу та термін прибуття 

призовників на призовну дільницю до громадян, що проживають на території 
Олександрійської територіальної громади, через засоби масової інформації, сільських та 
селищного старост міської ради, керівників комунальних підприємств, об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, навчальних закладів, підприємств, установ та 
організацій; 

- через засоби масової інформації систематично інформувати мешканців громади про 
хід проведення призову та надавати роз’яснення положень чинного законодавства з питань 
проходження строкової  військової служби; 

- повідомляти Олександрійський районний відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській області про всі випадки неприбуття призовників для 
проходження призовної комісії без поважних причин та направляти матеріали на 
призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу; 

- під час проведення призову проводити заходи патріотично-виховної роботи серед 
молоді за участю молодіжних та ветеранських організацій; 

- спільно з управлінням культури та туризму міської ради організувати проведення 
урочистих проводів юнаків на строкову військову службу. 

 
9. З метою раціонального розподілу призовників за спеціальностями, комплектування 

навчальних частин курсантами та забезпечення відповідності психологічних якостей 
військових спеціалістів вимогам військово-професійної діяльності створити позаштатну 
групу професійно-психологічного відбору (додаток 6). 

 
10. Начальнику управління охорони здоров’я міської ради: 
- до 22 березня та 01 вересня 2021 року перевірити придатність приміщень для роботи 

лікарів, наявність необхідного обладнання та оснащення, вказаного у Переліку 
інструментарію, медичного та господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів 
для проведення медичного огляду призовників згідно з додатком 6 наказу Міністра оборони 
України від 14.08.2008 № 402; 

- для забезпечення якісної роботи лікарів-спеціалістів під час проведення чергового 
призову виділити сестер медичних з лікувально-профілактичних закладів міста з розрахунку: 

а) для лікаря офтальмолога – 1 сестру медичну; 
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б) для лікаря терапевта – 1 сестру медичну; 
в) для вимірювання антропометричних даних призовників – 2 сестри медичні. 
 
11. Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів міста: 
- провести загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на 

наявність антитіл до SARS-Cov-2NP(COVID-19)методом IFA, антитіла до вірусу 
імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу 
гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); 
визначити групу крові та резус-належність, провести флюорографічне обстеження органів 
грудної клітки, профілактичні щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень, 
електрокардіографічне дослідження; 

- передати на призовну дільницю міста амбулаторні картки Ф-25 та 25-у, виписки з 
історії хвороби, дані медичного огляду і диспансерного спостереження, що характеризують 
стан здоров’я призовників, а також поіменні списки осіб, які перебувають на диспансерному 
обліку з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних 
захворювань, трахоми, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м’язів, суглобів 
тощо на призовників 1994-2003 року народження та іншу необхідну медичну документацію 
на призовників до 22 березня 2021 року; 

- забезпечити безвідмовну госпіталізацію та обстеження юнаків, направлених 
медичною комісією, протягом не більше 10 діб, виділити для цього необхідну кількість 
ліжок; 

- госпіталізувати призовників тільки за направленням призовної комісії. У випадку 
госпіталізації призовників в ургентному порядку негайно повідомляти про це військового 
комісара Олександрійського об’єднаного міського територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки. 

 
12. Головному лікарю комунального підприємства «Центральна міська лікарня                       

м. Олександрії» Олександрійської міської ради: 
- забезпечити лікарів-спеціалістів необхідною кількістю інструментів та медикаментів 

відповідно до додатку 6 наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 
«Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 
України». 

 
13. Начальникам управлінь: освіти; культури і туризму міської ради: 
- виділити по 1 технічному працівнику для оформлення особових справ та організації 

роботи призовної дільниці з 01 квітня по 30 червня та з 01 вересня по 31 грудня 2021 року. 
 
14. Сільським та селищному старості міської ради, начальнику КП «Житлогосп», 

керівникам ОСББ, домовласникам, незалежно від форм власності, керівникам навчальних 
закладів, підприємств, установ, організацій: 

- забезпечити своєчасне оповіщення призовників про виклик на призовну дільницю та 
забезпечити їх своєчасне прибуття за цим викликом; 

- за вказівкою військового комісара забезпечити своєчасне прибуття осіб, 
відповідальних за ведення військового обліку, на заняття щодо організації та порядку 
оповіщення; 

- вжити необхідних заходів для забезпечення організованого прибуття громадян до  
Олександрійського об’єднаного міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки для призову на військову службу. 

 
15. Рекомендувати начальнику Олександрійського районного відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області: 
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- до 22 березня та до 01 вересня 2021 року подати до Олександрійського об’єднаного 
міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки списки юнаків 
1994-2003 років народження, які притягалися до кримінальної відповідальності, перебували 
під слідством чи судом, та тих юнаків, провадження по яких внесено до єдиного реєстру 
досудового розслідування; 

- за зверненнями Олександрійського об’єднаного міського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки або органів місцевого самоврядування, що ведуть 
військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військового комісаріату 
громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, а також надсилати у 
двотижневий строк до міського територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про 
випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому 
обліку; 

- в дні відправок команд до військ виділяти наряд поліції для підтримання належного 
порядку на призовній дільниці згідно з графіком, поданим Олександрійським об’єднаним 
міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.  

16. Військовому комісару Олександрійського об’єднаного міського територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки, сільським та селищному старостам міської 
ради, начальнику КП «Житлогосп», керівникам ОСББ, домовласникам, незалежно від форм 
власності, керівникам навчальних закладів, підприємств, установ, організацій проводити 
визначені у цьому розпорядженні заходи щодо призову громадян на строкову військову 
службу в 2021 році із суворим і неухильним дотриманням карантинних заходів, які 
запроваджені в державі та в окремих її регіонах у зв’язку запобіганням поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом  SARS-CoV-2.  

 
17. Рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 20.02.2020 

№ 133 «Про організацію проведення призову громадян м. Олександрії на строкову військову 
службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у 2020 році» вважати 
таким, що втратило чинність. 

 
18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину ЧЕМЕРИС. 
 
 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2021 року № ___ 

 
 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
призовної комісії м. Олександрії 

 
            Голова комісії: 

 
ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 

      – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
    Секретар комісії: 

 
МЕТКА 
Інна Вікторівна 

      – сестра медична неврологічного відділення поліклініки 
комунального підприємства «Центральна міська лікарня  м. 
Олександрії» Олександрійської міської ради 

 
 

Члени комісії: 
 

БАЛАБУХА 
Олександр Сергійович 

      – військовий комісар Олександрійського об’єднаного 
міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки  
 

САМОЙЛЕНКО 
Лариса Анатоліївна 

      – лікар-терапевт комунального підприємства «Центральна 
міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської 
ради 
 

ГОРЕНКО  
Віта Анатоліївна 

      – заступник начальника відділу молоді та спорту міської 
ради 
 

ГЛУЩЕНКО  
Віктор Вікторович 

      – заступник начальника відділу з превентивної діяльності 
Олександрійського районного відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Кіровоградській області 
(за згодою) 

СКЛЯРЕНКО 
Павло 
Володимирович 

      – психолог комунального некомерційного підприємства 
«Олександрійська центральна районна лікарня 
Олександрійської міської ради» 
 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2021 року № ___ 

 
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

призовної комісії м. Олександрії 
 
 

     Голова комісії: 
 

ШКЛЯРУК  
Юрій Володимирович 

      – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 

 
Секретар комісії: 

 
ПУШКАРЕНКО  
Валентина 
Володимирівна  

      – сестра медична комунального некомерційного 
підприємства «Олександрійська центральна районна 
лікарня Олександрійської міської ради»  

 
  Члени комісії: 

 
БАШКАЛОВ 
Олександр 
Віталійович 
 

      – заступник військового комісара з територіальної оборони 
Олександрійського об’єднаного міського територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 

ОНДА 
Юлія Федорівна 

      – Лікар-терапевт комунального некомерційного 
підприємства «Олександрійська центральна районна 
лікарня Олександрійської міської ради» 
 

КЛІШИНА 
Ольга Євгеніївна 
 

      – головний спеціаліст відділу молоді та спорту  міської ради 

БАЙБУТЛІДІ  
Ігор Юрійович 
 
 

      – начальник відділу превенції Олександрійського районного 
відділу поліції Головного управління Національної поліції 
в Кіровоградській області (за згодою) 

ШАПОВАЛ 
Леся Петрівна 

      – практичний психолог загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів № 2 ім. М. Горького 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2021 року № ___ 

 
 

Графік роботи 
призовної комісії м. Олександрії на період призову 

у квітні- червні та жовтні-грудні 2021 року 
 

№ 
з/п Найменування заходів Дата проведення Примітка 

1 2 3 4 
1. Організаційне засідання призовної комісії, 

вивчення чинного законодавства та 
розподіл обов’язків 
 

22.03.2021 
20.09.2021 

 

2. Засідання призовної комісії міста 
Олександрії 
 

щоденно в період 
проведення призову 

 

3. Розгляд матеріалів на призовників, що 
підлягають черговому призову 
 

щоденно під час 
проведення призову 

 

4. Прийняття рішення щодо призовників, які 
мають судимість 

кожної п’ятниці  
під час проведення 

призову 

 

5. Прийняття рішення щодо призовників, які 
виявили бажання проходити альтернативну 
службу 
 

кожної п’ятниці  
під час проведення 

призову 

 

6. Розгляд документів, поданих призовниками 
для надання їм відстрочки згідно зі ст.17 
Закону України «Про військовий обов’язок 
і військову службу» 
 

кожної п’ятниці  
під час проведення 

призову 

 

7. Проведення аналізу роботи з членами 
призовної комісії та медичної комісії щодо 
призовників, яких повернуто з обласного 
збірного пункту 
 

у разі повернення 
з обласного збірного 

пункту 

 

 
 
 
 
 
Керуючий  справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2021 року № ___ 

 
ОСНОВНИЙ СКЛАД 

лікарів-спеціалістів, що проводять медичний огляд 
 

САМОЙЛЕНКО  
Лариса Анатоліївна  

      – лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо 
медичного огляду призовників, лікар-терапевт 
комунального підприємства  «Центральна міська лікарня  
м. Олександрії» Олександрійської міської ради 
 

МІСЮРЕНКО  
Олена Олександрівна   

      – лікар-дерматолог комунального некомерційного 
підприємства «Олександрійська центральна районна 
лікарня Олександрійської міської ради»  
 

КАЛАБУХОВА  
Ольга Вікторівна   

      – лікар-офтальмолог комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 
 

МОСІЄНКО  
Борис Михайлович  

      – лікар-хірург комунального підприємства «Центральна 
міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської 
ради 
 

НАУМЕНКО  
Наталія Вікторівна 

      – лікар-невропатолог комунального некомерційного 
підприємства «Олександрійська центральна районна 
лікарня Олександрійської міської ради»  
 

ЧЕРНОУС  
Тетяна Іванівна   

      – лікар-стоматолог комунального підприємства «Центральна 
міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської 
ради 
 

ПОЛІЩУК  
Оксана Анатоліївна  

      – лікар-отоларинголог комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 
 

       – лікар-психіатр (за погодженням з КНП «Обласна клінічна 
психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради») 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 5 
до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2021 року № ___ 

 
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

лікарів-спеціалістів, що проводять медичний огляд 
 

 
ОНДА 
Юлія Федорівна 

   – лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо 
медичного огляду призовників, лікар – терапевт 
комунального некомерційного підприємства 
«Олександрійська центральна районна лікарня 
Олександрійської міської ради» 
 

    – лікар-дерматолог (за погодженням з КНП 
«Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер 
Кіровоградської обласної ради») 
 

ПАВЛЕНКО 
Тетяна Іванівна 

   – лікар-офтальмолог комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 
 

СКОРОПАД 
Петро Іванович 

   – лікар-хірург комунального підприємства «Центральна 
міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської 
ради 
 

МОШИН 
Дмитро Олександрович 

   – лікар-невропатолог комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 
 

РАДЧЕНКО 
Неля Олександрівна 

   – лікар-стоматолог комунального підприємства «Центральна 
міська лікарня м.  Олександрії» Олександрійської міської 
ради 
 

СТЕБЛИНА 
Владислав Іванович 

   – лікар-отоларинголог комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 
 

    – лікар-психіатр (за погодженням з КНП «Обласна клінічна 
психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради») 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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                                                                                          Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2021 року № ___ 

 
СКЛАД 

позаштатної групи професійно-психологічного відбору 
 

   Начальник групи: 
 

КОВАЛЬ                                  – 
Юрій Юрійович 

заступник військового комісара – начальник відділення 
рекрутингу та комплектування Олександрійського 
об’єднаного міського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки 
 

 
 Секретар групи: 

 
МЕТКА                                     –  
Інна Вікторівна 

сестра медична неврологічного кабінету поліклініки 
комунального підприємства «Центральна міська лікарня  
м. Олександрії» Олександрійської міської ради 
 

 
 

 Члени групи: 
  
СКЛЯРЕНКО                           –                
Павло Володимирович 
 

психолог комунального некомерційного підприємства 
«Олександрійська центральна районна лікарня 
Олександрійської міської ради» 

 
НАУМЕНКО                            –         
Наталія Вікторівна 

лікар-невропатолог комунального некомерційного 
підприємства «Олександрійська центральна районна 
лікарня Олександрійської міської ради»  

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


