ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ _____87

_21.03.2018_
м. Лиман

Про проведення чергових
призовів громадян України
на
строкову
військову
службу до лав Збройних
Сил України та інших
військових формувань у
2018 році
З метою організованого проведення чергових призовів громадян України на
строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових
формувань, керуючись ст.ст. 1, 15, 16, 21, 38, 43 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу", на виконання Указу Президента України від
15.02.2018 року №33/2018 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової
служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян
України на строкову військову службу у 2018 році», ст. 36 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет Лиманської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Запропонувати Слов'янському об'єднаному міському військовому
комісаріату (Балан):
1.1. В період з 22 березня 2018 року по 31 березня 2018 року та з 01 вересня
2018 року по 30 вересня 2018 року провести підготовчі заходи, пов'язані з
медичним оглядом, обстеженням, лікуванням та визначенням громадян України
чоловічої статі, які підлягають призову на строкову військову службу до лав
Збройних Сил України та інших військових формувань.
1.2. Організувати з 02 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року та з 01
жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року проведення призову на строкову
військову службу. Провести відправку до військових частин громадян України
чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20
років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на
звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу та приписку
громадян України чоловічої статі 2001 р.н. і старших за віком до призовної
дільниці Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату, яких
додатково виявлено та які своєчасно не пройшли приписку у встановлені Законом
України "Про військовий обов'язок і військову службу" строки.

2. Утворити призовну комісію з призову громадян України на строкову
військову службу і затвердити її основний склад (додаток 1). Всі засідання
призовної комісії проводити на базі призовної дільниці Слов'янського об'єднаного
міського військового комісаріату.
3. На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин голови,
секретаря або членів призовної комісії затвердити резервний склад призовної
комісії з призову громадян України на строкову військову службу (додаток 2).
4. КЗОЗ "Лиманська міська лікарня" (Северена), Лиманській ЦРЛ
(Демидова) та Лиманському центру первинної медико-санітарної допомоги імені
М.І. Лядукіна (Чалий):
4.1 Перед початком весняного призову, в термін до 10 березня 2018 року та
перед початком осіннього призову, в термін до 10 серпня 2018 року, надати до
Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату амбулаторні картки
(Ф-25), списки призовників, які перебувають на диспансерному обліку з
інфекційними захворюваннями.
4.2 З 22 березня 2018 року по 31 травня 2018 року та з 01 вересня 2018 року
по 30 листопада 2018 року за направленням Слов'янського об'єднаного міського
військового комісаріату безкоштовно провести всім призовникам, які підлягають
призову на строкову військову службу загальний аналіз крові, загальний аналіз
сечі, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ),
антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (antiHCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); визначити
групу крові та резус-належність, провести флюорографічне обстеження органів
грудної клітки, профілактичні щеплення у відповідності з календарем
профілактичних щеплень, електрокардіографічне дослідження та інші дослідження
за показаннями.
4.3 Для організації роботи медичної комісії під час проведення призову
громадян України на строкову військову службу та для підготовки медичної та
військово – облікової документації виділити та направити у розпорядження
військового комісаріату в період з 22 березня 2018 року по 31 грудня 2018 року:
а) Лиманська центральна районна лікарня:
- невропатолог – 0,25 ставки;
- медична сестра – 1 ставка;
- прибиральниця службових приміщень – 1 ставка;
б) Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги імені М.І.
Лядукіна:
-медична сестра – 2 ставки;
в) Лиманська міська лікарня:
- отоларинголог – 0,5 ставки;
- окуліст – 0,5 стаки;
- невропатолог – 0,25 ставки;
- медична сестра – 0,5 ставки.
5. Рекомендувати Лиманському відділенню Слов’янського відділу ГУ НП
України в Донецькій області (Корольов):

За поданням Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату
проводити розшук, затримання і доставку у військовий комісаріат призовників, що
ухиляються від виконання військового обов'язку.
6. Запропонувати Слов'янському об'єднаному міському військовому
комісаріату (Балан) в термін за 5 робочих днів повідомляти виконавчий комітет
міської ради про день і час відправки призовників на обласний збірний пункт.
7. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, навчальних
закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, старостам
старостинський округів згідно абз.5 ч.8 ст.15 та ч.1 ст.38 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" сповіщати призовників про їх виклик до
військового комісаріату та забезпечувати своєчасне їх прибуття до призовної
дільниці Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату.
8.
Рекомендувати керівникам підприємств, навчальних закладів, установ
незалежно від форми власності та підпорядкування, вирішити питання про
збереження місця роботи, навчання та посади, оплату із власних коштів середнього
заробітку призовникам, що знаходилися на медичному обстеженні, згідно ч.2 ст.21
Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
9. Рекомендувати керівникам підприємств незалежно від форм власності та
підпорядкування для забезпечення перевезення призовників до обласного
збірного пункту, виділити транспорт згідно графіка відправок (2 разі по
необхідності):
-

СОЦЕР ДС «Смарагдове місто»
Локомотивне депо м. Лиман
Колійна машинна станція м. Лиман
Лиманське будівельна – монтажне управління
ПП «Луч»

- автобус -2;
- автобус -2;
- автобус -2;
- автобус -2;
- автобус -2.

10. Рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 15.03.2017
року № 70 "Про проведення чергових призовів громадян України на строкову
військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування у жовтнілистопаді 2017 року" вважати таким, що втратило чинність.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Драча Ю.А.

Міський голова

П.Ф. Цімідан

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Лиманської міської ради
__21.03.2018____№______87____
Основний склад призовної комісії
з призову громадян України на строкову
військову службу у 2018 році
Драч Юрій Анатолійович
Чемерис
Тетяна Анатоліївна
Члени комісії:
Заярна Любов Миколаївна
Лобов Павло Сергійович

Балан Борис Дмитрович

Покотило Сергій Сергійович

Слєпцов Андрій Олександрович

Андрєєв Вадим Михайлович

перший заступник міського голови –
голова комісії;
медична сестра комунального закладу
«Центр первинної медико - санітарної
допомоги м. Слов’янськ» секретар комісії
(за згодою).
в.о. начальника управління освіти, молоді
та спорту Лиманської міської ради;
голова Слов'янського міського комітету
товариства сприяння обороні України (за
згодою);
військовий
комісар
Слов'янського
об'єднаного
міського
військового
комісаріату;
заступник
начальника
Лиманського
відділення поліції Слов’янського відділу
поліції ГУНП України в Донецькій
області;( за згодою)
директор Лиманського міського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді (психолог);
лікар-терапевт КЗ "Центр первинної
медико-санітарної
допомоги
м.
Слов'янська", голова медичної комісії з
медичного огляду
допризовників та
призовників (за згодою).

Розроблено Слов'янським ОМВК:
Військовий комісар
Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату
підполковник

Б.Д. Балан

Керуючий справами

Р.О. Малий

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Лиманської міської ради
__21.03.2018____№_____87____
Резервний склад призовної комісії
з призову громадян України на строкову
військову службу у 2018 році
Гамаюнова Юлія Миколаївна
Істратова Вікторія Олександрівна

Члени комісії:
Роменський Микола Миколайович

Рокочий Олексій Олексійович

Ольховська Вікторія Миколаївна

Хріпков Олександр Олексійович

Кодіров Якуб Сайїмович

Бойко Віталій Петрович

заступник міського голови – голова
комісії;
працівник
комунального
закладу
"Обласна
психіатрична
лікарня",
диспансерне відділення – секретар комісії
(за згодою).
начальник сектору превенції Лиманського
відділення поліції Слов’янського відділу
поліції ГУНП України в Донецькій
області;( за згодою)
начальник
відділу
національно
–
патріотичного виховання молоді та
спорту Лиманської міської ради;
начальник відділу соціальної роботи
Лиманського міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
(психолог);
лікар, який організовує роботу медичного
персоналу щодо медичного огляду
призовників
–
лікар-терапевт
комунального закладу "Центр первинної
медико-санітарної
допомоги
м.
Слов'янська"( за згодою)
начальник відділення комплектування
Слов'янського
об'єднаного
міського
військового комісаріату (за згодою);
викладач предмету "Захист Вітчизни"
Слов'янського
професійного
машинобудівного ліцею (за згодою).

Розроблено Слов'янським ОМВК:
Військовий комісар
Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату
підполковник

Б.Д. Балан

Керуючий справами

Р.О. Малий

