
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
     19.09.2018                                                                                          № 289 

 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 

21.03.2018. №87 “Про 

проведення чергових призовів 

громадян України на строкову 

військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших 

військових формувань у 2018 

році” 

 

У зв’язку із набуттям чинності Указу Президента України від 10 вересня 2018 

року № 274/2018 «Про внесення змін до Указу Президента України від 15 лютого 

2018 року № 33», з кадровими змінами та з метою організованого проведення 

чергових призовів громадян України на строкову військову службу до лав Збройних 

Сил України та інших військових формувань, керуючись статтями 1, 15, 16, 21, 38, 43 

Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", на  виконання Указу 

Президента України від 15 лютого 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. Внести  зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської  міської ради від 

21.03.2018 року № 87 “Про проведення чергових призовів громадян України на 

строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових 

формувань у 2018 році”, а саме: 

в додатку 1: змінити “Заярна Любов Миколаївна – в.о. начальника відділу освіти 

Лиманської міської ради” на “Діденко Надія Миколаївна – начальник управління 

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради”, змінити “Балан Борис Дмитрович 

– військовий комісар Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату” на 

“Ільєнко Вадим Олександрович - військовий комісар Слов’янського об’єднаного 

міського військового комісаріату”, змінити “Андрєєв Вадим Михайлович – лікар 

терапевт КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Слов’янська”, голова 

медичної комісії з медичного огляду допризовників та призовників” на “Возовік 

Олександр Петрович – лікар-хірург КЛПЗ “Вузлова лікарня м. Слов’янська”, голова 



медичної комісії з медичного огляду допризовників та призовників” та затвердити 

додаток 1 “Основний склад призовної комісії з призову громадян України на строкову 

військову службу у 2018 році” в новій редакції (додається). 

 

2. Внести  зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської  міської ради від 

21.03.2018 року № 87 “Про проведення чергових призовів громадян України на 

строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових 

формувань у 2018 році”, а саме: 

            2.1 в підпункті 1.2 пункту 1 слова та цифри « 30 листопада 2018 року» замінити 

на слова та цифри «31 грудня 2018 року»; 

2.2 в підпункті 4.2 пункту 4  слова та цифри « 30 листопада 2018 року» замінити 

на слова та цифри «31 грудня 2018 року»; 

                

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

Драча Ю.А. 

 

 

Міський голова                 П.Ф. Цимідан



                                          Додаток  1 

                                                                                      до  рішення виконавчого комітету  

                                                                                      Лиманської міської ради 

                                                                                      ____________№__________ 

 

Основний склад призовної комісії з призову громадян України на строкову 

військову службу у 2018 році 
 

Драч Юрій Анатолійович перший заступник міського голови,   

голова комісії 

Чемерис Тетяна Анатоліївна медична сестра комунального закладу 

“Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м. Слов’янськ”, секретар комісії 

(за згодою) 

Члени комісії 

Ільєнко Вадим Олександрович військовий комісар Слов’янського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату 

Діденко Надія Миколаївна начальник управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради 

Возовік Олександр Петрович лікар-хірург КЛПЗ “Вузлова лікарня м. 

Слов’янська”, голова  медичної комісії з 

медичного огляду допризовників та 

призовників (за згодою) 

Лобов Павло Сергійович голова Слов’янського міського комітету 

товариства сприяння обороні України (за 

згодою) 

Покотило Сергій Сергійович заступник начальника Лиманського 

відділення поліції Слов’янського відділу 

поліції ГУНП України в Донецькій області 

(за згодою) 

Слєпцов Андрій Олександрович директор Лиманського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(психолог) 

 

Розробив Слов’янський ОМВК: 

Військовий комісар Слов’янського об’єднаного міського 

комісаріату, майор                                                                                          В.О. Ільєнко 

 

Керуючий справами                                                                                        Р.О. Малий 

 

 

 

 



 


