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Про проведення чергових призовів 
громадян України н
військову службу до лав Збройних 
Сил України та інших військових 
формувань у 2022 році 

 
 
З метою організованого проведення чергових призовів громадян України на 

строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових 
формувань, виконуючи Указ Президента України від 29.12.2021 року № 687/2021 
«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення 
чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову 
службу у 2022 році», на виконання
та проведення призову громадян України на строкову військову службу і звільнення в 
запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової 
служби, у 2022 році» від 02.01.2022 року № Д
України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та 
прийняття призовників на військову службу за контрактом» (в редакції по
Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 №100), 
"Про місцеве самоврядування в Україні
ради, - 
 
ВИРІШИВ:  

1. Запропонувати 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Ільєнко): 

1.1. В березні 2022 року та 
заходи, пов'язані з медичним оглядом, обстеженням, лікуванням та визначенням 
громадян України чоловічої статі, які підля
службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань.

1.2. Організувати з 01 квітня 2022 року по 30 червня 2022 року та з 03 жовтня 
2022 року по 30 грудня
Провести відправку до військових частин громадян України чоловічої статі, яким до 
дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не 
досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на 
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Про проведення чергових призовів 
громадян України на строкову 
військову службу до лав Збройних 

нших військових 
 

З метою організованого проведення чергових призовів громадян України на 
строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових 

, виконуючи Указ Президента України від 29.12.2021 року № 687/2021 
«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення 
чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову 

на виконання директиви командира в/ч А1314 
та проведення призову громадян України на строкову військову службу і звільнення в 
запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової 
служби, у 2022 році» від 02.01.2022 року № Д-2, постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та 
прийняття призовників на військову службу за контрактом» (в редакції по
Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 №100), керуючись ст.36 Закону України 
Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Л

Запропонувати першому відділу Краматорського районного
центру комплектування та соціальної підтримки (Ільєнко): 

2022 року та у серпні-вересні 2022 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.

Організувати з 01 квітня 2022 року по 30 червня 2022 року та з 03 жовтня 
грудня 2022 року проведення призову на строкову військову сл

Провести відправку до військових частин громадян України чоловічої статі, яким до 
дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не 

річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                                    №___87_____ 

З метою організованого проведення чергових призовів громадян України на 
строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових 

, виконуючи Указ Президента України від 29.12.2021 року № 687/2021 
«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення 
чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову 

директиви командира в/ч А1314 «Про організацію 
та проведення призову громадян України на строкову військову службу і звільнення в 
запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової 

2, постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та 
прийняття призовників на військову службу за контрактом» (в редакції постанови 

керуючись ст.36 Закону України 
, виконавчий комітет Лиманської міської 

першому відділу Краматорського районного 
центру комплектування та соціальної підтримки (Ільєнко):  

року провести підготовчі 
заходи, пов'язані з медичним оглядом, обстеженням, лікуванням та визначенням 

гають призову на строкову військову 
службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань. 

Організувати з 01 квітня 2022 року по 30 червня 2022 року та з 03 жовтня 
року проведення призову на строкову військову службу. 

Провести відправку до військових частин громадян України чоловічої статі, яким до 
дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не 

річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на 
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строкову військову службу та приписку громадян України чоловічої статі 2005 р.н. і 
старших за віком до призовної дільниці першого відділу Краматорського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 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 першого відділу Краматорського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

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. КНП «Лиманська центральна районна лікарня», КНП «ЦПМСД» Лиманської 
міської ради: 

4.1 Перед початком весняного призову, в термін до 21 березня 2022 року та 
перед початком осіннього призову, в термін до 10 серпня 2022 року, надати до 
першого відділу Краматорського районного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки амбулаторні картки (Ф-25), списки призовників, які 
перебувають на диспансерному обліку з інфекційними захворюваннями. 

4.2  З 01 березня 2022 року по 30 червня 2022 року та з 01 серпня 2022 року по 
30 грудня 2022 року за направленням першого відділу Краматорського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки 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" (anti-HCV), 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 першого 
відділу Краматорського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки в період з 01 квітня 2022 року по 30 грудня 2022 року: 

 КНП «Лиманська центральна районна лікарня»: 
- невропатолог – 0,25 ставки; 
- медична сестра – 1 ставка; 
- прибиральник службових приміщень – 1 ставка; 
- отоларинголог – 0,5 ставки; 
- офтальмолог – 0,5 ставки; 
- невропатолог – 0,25 ставки; 
- медична сестра – 0,5 ставки.  
5. Рекомендувати відділу поліції №3 Краматорського районного управління  

ГУ НП України в Донецькій області (Угнівенко): 
За поданням першого відділу Краматорського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки проводити розшук, затримання і доставку до 
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територіального центру комплектування та соціальної підтримки призовників, що 
ухиляються від виконання військового обов'язку.  

6. Запропонувати першому відділу Краматорського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки (Ільєнко) 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 старостинських 
округів згідно з 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 першого відділу 
Краматорського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки. 

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 з 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 з рішенням Лиманської міської ради від 19.08.2021 
№ 8/13-1766 «Про затвердження Програми забезпечення виконання заходів, 
пов’язаних із призовом мешканців Лиманської міської територіальної громади 
Донецької області на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 
2022-2024 роки». 

10. Рекомендувати першому відділу Краматорського районного 
територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (Ільєнко) надати 
інформацію міському голові  Лиманської міської ради про виконання цього рішення у 
строк до 15.07.2022 та до 13.01.2023 року. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Лиманської міської ради Олександра ПОГОРЕЛОВА 
 
 
Міський голова           Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ  

___________                                                                              №_________ 
                                                          
 

Про проведення чергових 
призовів громадян України на 
строкову військову службу до лав 
Збройних Сил України та інших 
військових формувань у 2022 
році 

 
 

Начальник першого відділу                                           Вадим ІЛЬЄНКО 
Краматорського РТЦК та СП 
 
 
Заступник міського                                                        Юрій АФОНІН 
голови 
 
 
Начальник юридичного                                                 Яна КОСИК 
відділу 
 
 
Начальник загального відділу                                       Олеся ДОНЦОВА 
 
 
Начальник відділу з питань запобігання та                 Олександр КОЛЕСНИКОВ  
виявлення корупції 
 
 
Керуючий справами виконавчого 
 комітету міської ради                                                   Олександр ПОГОРЕЛОВ       



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 
___22.03.2022___№__87_______ 

 
 

Основний склад призовної комісії   
з призову громадян України на строкову  

військову службу у 2022 році  
 
 

Афонін Юрій Анатолійович 
 

заступник міського голови – голова 
комісії; 

Шемігон Оксана Віталіївна 

 
медична сестра КНП СМР «Слов’янська 
центральна районна лікарня» - секретар 
комісії (за згодою); 

Члени комісії: 

Діденко Надія Миколаївна начальник управління освіти, молоді та 
спорту Лиманської міської ради; 

Іванніков Костянтин Петрович лікар, КНП СМР «Міська лікарня №1», 
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 відділу поліції №3 
Краматорського районного управління  
ГУ НП України в Донецькій області (за 
згодою); 

Притков Володимир Олексійович начальник територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки 
Краматорського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, полковник;  

Слєпцов Андрій Олександрович директор Лиманського міського  центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (психолог). 

 
 

Розроблено першим відділом Краматорського РТЦК та СП:  
 
Начальник першого відділу Краматорського районного  
територіального центру комплектування та соціальної підтримки  
підполковник              Вадим ІЛЬЄНКО 
 
Керуючий справами            Олександр ПОГОРЕЛОВ 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 
_22.03.2022____№____87_______  

 
 

Резервний склад призовної комісії   
з призову громадян України на строкову  

військову службу у 2022 році  
 

Сироватська Ірина Леонідівна заступник міського голови – голова 
комісії; 

Войтенко Олена Ігорівна медична сестра КНП СМР «Міська 
лікарня №1 м. Слов’янська"– секретар 
комісії (за згодою); 

Члени комісії: 

Ольховська Вікторія Миколаївна начальник відділу соціальної роботи 
Лиманського міського центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді; 

Рокочий Олексій Олексійович начальник відділу національно-
патріотичного виховання молоді та 
спорту Лиманської міської ради; 

Роменський Микола Миколайович начальник сектору превенції відділу 
поліції №3 Краматорського районного 
управління  ГУ НП України в Донецькій 
області (за згодою); 

Суздаль Василь Іванович викладач предмету «Захист України» 
Загальноосвітньої школи №16 (за 
згодою); 

Хріпков Олександр Олексійович   лікар-терапевт КЛПЗ "Міська лікарня 
№1", голова медичної комісії з медичного 
огляду допризовників та призовників (за  
згодою); 

Чернишов Юрій Іванович заступник начальника територіального 
центру комплектування та соціальної 
підтримки – начальник мобілізаційного 
відділу Краматорського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки. 

 
 

Розроблено першим відділом Краматорського РТЦК та СП:  
 
Начальник першого відділу Краматорського районного  
територіального центру комплектування та соціальної підтримки  
підполковник              Вадим ІЛЬЄНКО 
 
Керуючий справами            Олександр ПОГОРЕЛОВ 
 


