
 
    
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
28.10.2018                                                                                                 № 173 

 
 

Про організацію заходів 
пов'язаних з підготовкою та 
проведенням приписки юнаків 
2003 року народження 
 
 

Відповідно до статей 2, 13, 27, 28 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 14, 43 Закону України «Про військовий обов'язок і 
військову службу», розділу ІІІ Положення «Про підготовку і проведення 
призову громадян України на строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за контрактом», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 (зі змінами), 
Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України 
від 07.12.2016 року № 921 та з метою проведення у січні-березні 2020 року на 
території Миргородського району планової приписки юнаків 2003 року 
народження до призовної дільниці Миргородського об’єднаного міського 
військового комісаріату для взяття на військовий облік юнаків, визначення їх 
кількості, ступеню придатності до військової служби, встановлення освітнього 
рівня, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки:  

1. Затвердити склад районної комісії з питань приписки юнаків 2003 року 
народження до призовної дільниці Миргородського об’єднаного міського 
військового комісаріату (далі – комісія з питань приписки) (додається). 

2. Відділу освіти райдержадміністрації (Овсяннікова С.М.) забезпечити 
проведення професійно-психологічного відбору юнаків виділивши з 13 січня по 
31 березня 2020 року посадову особу з відповідною освітою (психолога) для 
проведення професійно-психологічного тестування. 

3. Рекомендувати сільським, селищним головам, голові об’єднаної 
територіальної громади, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів 
району забезпечити прибуття юнаків 2003 року народження під керівництвом 
посадових осіб, які ведуть військовий облік за місцем проживання, викладача 
предмету «Захист Вітчизни»,  сестри медичної для організованого проходження 
медичного огляду на призовній дільниці Миргородського об’єднаного міського 
військового комісаріату. 

 
 



 
4. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству 

«Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської районної ради 
(Будний Я.В.), комунальному некомерційному підприємству «Миргородський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської районної ради 
(Павленко Л.П.): 

до 11 листопада 2019  розробити наказ про затвердження складу військово-
лікарської комісії, до якої включити голову комісії – військового комісара 
Миргородського об’єднаного міського військового комісаріату, секретаря 
комісії, лікарів. Кожного призовника оглянути хірургом, терапевтом, 
невропатологом, психіатром, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а 
за наявності медичних показань - лікарями інших спеціальностей; 

передати на призовну дільницю амбулаторні картки амбулаторного 
хворого (Форма № 25-у) з вкладними листами до медичної                            
карти амбулаторного хворого (Форма № 025) на юнаків 2003 року            
народження; 

забезпечити юнакам 2003 року народження за направленням військового 
комісаріату проведення аналізів: визначення групи крові, аналіз крові, крові на 
РМП, загальний аналіз сечі, флюорографічне обстеження органів грудної 
клітини, планові профілактичні щеплення, електрокардіологічне дослідження, 
по необхідності виконати безкоштовно рентгени хребта, плоскостопості, 
черепа, УЗД та інше; 

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); 

для роботи військово-лікарської комісії виділити необхідну кількість 
середнього медперсоналу і одного молодшого медичного працівника; 

за лікарями та середнім медичним персоналом, які входять до складу 
військово-лікарської комісії, зберегти місце роботи та заробітну плату за 
основним місцем роботи; 

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); 

для медичного обстеження і лікування направити призовників до 
травматологічного, хірургічного, кардіологічного, терапевтичного, 
урологічного, неврологічного, очне-лор відділень  комунального 
некомерційного підприємства «Миргородська центральна районна лікарня» 
Миргородської районної ради, сімейних лікарів комунального некомерційного 
підприємства «Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Миргородської районної ради; 

засідання військово-лікарської комісії проводити на призовній дільниці 
Миргородського об’єднаного міського військового комісаріату згідно 
затвердженого графіку. 

 



 
5. Відділу  освіти  райдержадміністрації (Овсяннікова С.М.) розробити 

план заходів по спортивно-масовій роботі з юнаками на період роботи комісії з 
питань приписки. 

 6. Запропонувати районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (Міщенко Н.В.) спільно з Миргородським об’єднаним міським 
військовим комісаріатом (Бабенко О.В.) надавати індивідуальну, групову, 
соціально - психологічну, юридичну, інформаційну допомогу юнакам, які 
підлягають   приписці   до   призовної   дільниці   та   їх  батькам, забезпечити   
розповсюдження інформаційних матеріалів з питань діючого законодавства, 
профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі.  

7. Рекомендувати Миргородському відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Полтавській області (Лохвицький Ю.М.): 

 забезпечити охорону громадського порядку під час проведення медичного 
огляду шляхом направлення дільничного інспектора на призовну дільницю 
військкомату з 08.00 до 13.00 у дні, визначені графіком роботи комісії з питань 
приписки; 

 організувати оповіщення призовників, які без поважних причин не 
прибули для проходження комісії з питань приписки на призовну дільницю, та 
організувати проведення профілактичних роз’яснювальних заходів про 
необхідність дотримання законодавства. 

8. Рекомендувати сільським, селищним головам, голові об’єднаної 
територіальної громади забезпечити перевезення юнаків 2003 року народження 
до призовної дільниці Миргородського об’єднаного міського військового 
комісаріату для проходження медичного огляду, згідно затвердженого графіку. 

9. Рекомендувати військовому комісару Миргородського об’єднаного 
міського військового комісаріату (Бабенко О.В.) під час роботи призовної 
комісії (весна, осінь) проводити додаткові засідання комісії з питань приписки 
для громадян, яких додатково розшукано, або які повернулися з медичного 
обстеження (лікування) після завершення приписки для повторного визначення 
їх придатності до військової служби за станом здоров’я. 

10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 

    Виконувач обов'язків  
голови районної державної 
         адміністрації                                      В. ФЕСЕНКО  

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Розпорядження голови 
Миргородської районної 
державної адміністрації 
28.10.2019    № 173 

 
 
 
 

Склад  
районної комісії з питань приписки юнаків 2003 року народження  

до призовної дільниці Миргородського об’єднаного міського   
військового комісаріату 

 
 

Бабенко 
Олександр Васильович 

- військовий комісар Миргородського об’єднаного 
міського військового комісаріату, голова комісії 
(за згодою) 

Котенко Людмила 
Володимирівна 

- сестра медична комунального некомерційного 
підприємства «Миргородська центральна районна 
лікарня», секретар комісії (за згодою) 
 

Члени комісії: 
Овсяннікова 
Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Захода 
Яніна Сергіївна 

- інспектор з ювенальної превенції сектору 
превенції Миргородського відділу поліції 
Головного управлінні Національної поліції в 
Полтавській області (за згодою) 

Обрізан Владислав 
Олександрович  

- лікар комунального некомерційного 
підприємства «Миргородська центральна районна 
лікарня», старший лікар комісії (за згодою) 

Добряк 
Віталій Олександрович 

- практичний психолог Хомутецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Миргородської районної ради (за згодою) 
 

На випадок відсутності з поважних причин членів комісії ввести резервний 
склад комісії з питань приписки: 

 
Панченко 
Вадим Іванович 

- заступник військового комісара Миргородського 
об’єднаного міського військового комісаріату, 
голова комісії (за згодою) 

Маренко 
Ніна Миколаївна 

- сестра медична комунального некомерційного 
підприємства «Миргородська центральна районна 
лікарня», секретар комісії (за згодою) 
 



 
Члени комісії: 

Сіряк 
Дмитро Олегович 

- лікар-гастроентеролог поліклінічного відділення 
для дорослих комунального некомерційного 
підприємства «Миргородська центральна районна 
лікарня», старший лікар комісії (за згодою) 

Дорогань  
Володимир Петрович 

- головний спеціаліст відділу освіти 
райдержадміністрації (за згодою) 

Овчаренко  
Сергій Олександрович 

- заступник начальника Миргородського відділу 
поліції Головного управлінні Національної поліції 
в Полтавській області (за згодою) 

Вовк  
Яніна Олексіївна 

- практичний психолог Гаркушинської 
спеціалізованої школи (за згодою) 

 
 
 
 
 
 
 

Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                                    В.М. Хоменко        
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