
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

12.07.2017                                                                                                   № 164 

 

 

Про організацію та проведення 

у серпні 2017 року призову 

громадян України на строкову 

військову службу до 

Національної гвардії України  

 

Відповідно до статей 2, 13, 27, 28 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 15, 16, 17, 18, 38, 43 Закону України «Про військовий 

обов'язок і військову службу», Указу Президента України від 07.07.2017           

№ 178/2017 «Про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на 

строкову військову службу до Національної гвардії України»», постанов 

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», від 07.12.2016  № 921 «Про затвердження Порядку організації та 

ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»: 

1. Провести  у серпні 2017 року призов на строкову військову службу 

громадян України чоловічої статі до Національної гвардії України, яким до дня 

відправки у військові частини виповнилось 20 років, та старших осіб, які 

досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від 

призову на строкову військову службу. Підготовчі заходи розпочати з 13 липня 

2017 року, медичний огляд розпочати з 13 липня 2017 року, роботу призовної 

комісії організувати з 01 по 31 серпня 2017 року, згідно затверджених графіків. 

Керуючись статтею 15 Закону України  «Про військовий обов'язок і військову 

службу» на засідання призовної комісії викликати юнаків віком від 20 до 27 

років. 

2. Затвердити районну призовну комісію у такому складі:   

Гуржій О.В. - заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії                

Головко І.А. - медична сестра комунального закладу 

«Миргородський центр первинної медико-

санітарної допомоги»,  секретар комісії (за згодою) 

Члени комісії: 

Довгаль П.Д. - військовий комісар Миргородського об’єднаного        

міського військового комісаріату (за згодою) 



Овчаренко С.О. - заступник начальника Миргородського відділу 

поліції ГУ НП в Полтавській області (за згодою) 

Андрусяк В.Д. - старший лікар призовної комісії, лікар-хірург 

центральної районної лікарні (за згодою) 

Рудченко О.М. - начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Добряк В.О. - практичний психолог Хомутецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (за згодою) 

Погибко С.П. 

 

- член Миргородської спілки ветеранів Афганістану 

(за згодою)  

У разі відсутності з поважних причин членів призовної комісії ввести 

резервний склад призовної комісії:     

Хоменко В.М. - керівник апарату райдержадміністрації, голова 

комісії                

Сінельник І.М. - медична сестра комунального закладу 

«Миргородський  центр первинної медико-

санітарної допомоги», секретар комісії (за згодою) 

Члени комісії: 

Федоров А.А. - заступник військового комісара Миргородського 

об’єднаного міського військового комісаріату (за 

згодою) 

Антоненко А.В. - начальник сектору кадрового забезпечення 

Миргородського відділу поліції ГУ НП в 

Полтавській області (за згодою) 

Косів В.І. - лікар-терапевт комунального закладу 

«Миргородський центр первинної медико-

санітарної допомоги» (за згодою) 

Дорогань В.П. - головний спеціаліст відділу освіти 

райдержадміністрації 

Вовк Я.О. 

 

- практичний психолог Гаркушинської 

спеціалізованої школи (за згодою) 

Бакало С.С. - голова Миргородського відокремленого підрозділу 

Громадської організації «Всеукраїнська спілка 

учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій» 

(за згодою) 

3. Запропонувати центральній районній лікарні (Будний Я.В.), 

комунальному закладу «Миргородський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» (Павленко Л.П.): 

провести всім призовникам за направленнями військового комісаріату 

перед медичним оглядом аналізи: визначення групи крові, аналіз крові, крові на 

РМП, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на антитіла до ВІЛ, «В», 

«С», флюорографічне обстеження органів грудної клітини, планові 

профілактичні щеплення, електрокардіологічне дослідження, по необхідності 

виконати безкоштовно рентгени хребта, плоскостопості, черепа та інші; 

передати у військовий комісаріат амбулаторні картки призовників та 

вкладні листи  до амбулаторної карти (ф № 25 та № 25-У); 



у семиденний строк повідомляти про призовників, які перебувають на 

стаціонарному лікуванні; 

для стаціонарного та амбулаторного обстеження призовників виділити 

необхідну кількість ліжко-місць та забезпечити повне і якісне обстеження 

призовників у встановлені строки (стаціонарне – 5 днів, амбулаторне – 3 дні); 

забезпечити призовну дільницю військового комісаріату необхідними 

медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном згідно з 

вимогами наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про 

положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (із 

змінами); 

прикріпити призовників для медичного обстеження і лікування до 

травматологічного, хірургічного, кардіологічного, терапевтичного, 

урологічного, неврологічного, очне-лор відділень  центральної районної 

лікарні, сімейних лікарів комунального закладу «Миргородський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

4. Для проведення медичного огляду затвердити персональний склад 

військово-лікарської комісії: 

Андрусяк В.Д.               – хірург/травматолог (за згодою); 

Косів В.І.                        – терапевт (за згодою); 

Хавер О.А.                     – отоларинголог (за згодою); 

Окунь О.Б.                     – невропатолог (за згодою); 

Корпан М.І.                    – дерматолог (за згодою); 

Чамата С.М.                   – психіатр (за згодою); 

Горбань М.І.                  – офтальмолог (за згодою); 

Сидоренко Ю.Є.            – стоматолог (за згодою). 

На випадок відсутності з поважних причин вищевказаних лікарів ввести 

резервний склад військово-лікарської комісії: 

Перетятько С.М.             – хірург (за згодою); 

Устименко Н.В.               – невропатолог (за згодою); 

Коваленко В.І.                – отоларинголог (за згодою); 

Єрмаков О.І.                    – дерматолог (за згодою); 

Скиба О.М.                      – психіатр (за згодою); 

Дишлева І.М.                   – офтальмолог (за згодою); 

Гаркавенко О.М.             – стоматолог (за згодою). 

Для роботи військово-лікарської комісії виділити необхідну кількість 

середнього медперсоналу і одного молодшого медичного працівника. 

5. Виконкомам сільських, селищних рад та В.Сорочинській об’єднаній 

територіальній громаді на вимогу військового комісаріату оповіщати 

призовників про їх виклик, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом 

до призовної дільниці, готувати необхідні документи. 

6. Пропонувати Миргородського відділу поліції  ГУНП в Полтавській 

області (Река В.А.):  

забезпечити охорону громадського порядку під час проведення медичного 

огляду призовників та відправки їх до обласного збірного пункту, шляхом 

направлення дільничного інспектора на призовну дільницю з 08.00 до 13.00 у 

дні, визначені графіком явки громадян; 



організувати розшук, затримання  і доставку громадян призовного віку, які  

без поважних причин не проходять медичний огляд, не прибули на засідання 

міської призовної комісії та не з’явилися для відправки на обласний збірний 

пункт для подальшої відправки у війська. 

7. Відділу освіти райдержадміністрації (Рудченко О.М.) спільно з 

військовим комісаріатом: 

організувати надання індивідуальної, групової соціально-психологічної 

допомоги юнакам, які підлягають призову на строкову військову службу та їх 

батькам; 

забезпечити розповсюдження інформаційних матеріалів з питань 

профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та діючого 

законодавства. 

забезпечити проведення соціально-психологічного вивчення призовників, 

які підлягають призову на строкову військову службу з метою вивчення їх 

особистості, морально-ділових якостей та сімейного стану, із заповненням  

відповідних документів згідно наказу командувача військ оперативного 

командування «Північ» № 393 від 22.09.2017 року. 

8. Відділу культури і архіву райдержадміністрації (Халдай Н.В.) виділити 

автобус для перевезення призовників до призовної дільниці. 

9. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.) 

виділити необхідну кількість коштів згідно з Програмою підготовки молоді  

Миргородського району до військової служби на 2016-2020 роки, 

затвердженою рішенням третьої позачергової сесії Миргородської районної 

ради сьомого скликання від 09 грудня 2015 року. 

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Гуржія О.В. 

 

    

 

     Голова 

районної державної 

     адміністрації                                                                        Ю.КОВАЛЕНКО                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


