
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

15.04.2020 м. Миргород                   № 91  

 
 

Про внесення  змін  до  

розпорядження голови      

райдержадміністрації     

від 03.02.2020 № 24 
  

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

адміністрації», Указу Президента України від 23.03.2020 року № 103/2020 «Про 

внесення змін до Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13» та в 

зв’язку із кадровими змінами внести до розпорядження голови 

райдержадміністрації від 03.02.2020 року № 24 «Про організацію та проведення 

чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-

червні 2020 року» такі зміни: 

1. У назві розпорядження слова «квітні-червні» замінити на «травні-липні». 

2. Пункт 1 викласти в такій редакції: 

«1. Провести  у травні-липні 2020 року призов на строкову військову 

службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки у військові 

частини виповнилось 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і 

не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову 

службу. Продовжити заходи по підготовці до чергового призову після 

закінчення надзвичайної ситуації, яка дії на території України, з метою 

недопущення поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона 

вірусом COVID-19. Медичний огляд провести з 04 травня по 31 липня 2020 

року, роботу призовної комісії організувати з 04 травня по 31 липня 2020 року, 

згідно затверджених графіків. Керуючись статтею 15 Закону України  «Про 

військовий обов'язок і військову службу» на засідання призовної комісії 

викликати всіх призовників, які підлягають черговому призову на строкову 

військову службу віком від 18 до 27 років (які народилися з 01.01.1993 року по 

31.07.2002 року).». 

3. Вивести зі складу районної призовної комісії Фесенка В.А. та ввести 

Ємець В.М., голову райдержадміністрації, затвердивши її головою комісії,  у 

резервному складі призовної комісії викласти посаду Хоменка В.М. в новій 

редакції - «заступник голови райдержадміністрації, голова комісії». 

4. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:  

«7. Пропонувати Миргородському відділу поліції  ГУ НП в Полтавській 

області (Тюков А.В.):».  

 

Голова                                                                                      Вікторія ЄМЕЦЬ 


