
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 591 

 

Про проведення на території Білоцерківської міської 

територіальної громади приписки громадян України 

2005 року народження до призовної дільниці 

 

Розглянувши пояснювальну записку заступника міського голови Савчука Ю.С., 

відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 

1 частини 1 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 № 352 від 21 березня 2002 року (зі змінами), доручення першого 

заступника голови Київської обласної державної адміністрації від 13 липня 2021 року № 16-2 

«Про проведення у Київській області у встановленому порядку у січні-березні 2022 року 

приписки громадян України 2005 року народження, яким у 2022 році виповнюється 17 років, 

до призовних дільниць» та з метою забезпечення своєчасної і якісної приписки громадян до 

призовної дільниці, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити: 

1.1. Склад комісії з питань приписки громадян до призовної дільниці згідно з 

додатком 1. 

1.2. Порядок проведення роботи комісії з питань приписки громадян до призовної 

дільниці згідно з додатком 2. 

2. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради у січні - березні 

2022 року: 

2.1. Організувати роботу з проведення медичного огляду громадян, які підлягають 

приписці та їх лікування. 

2.2. Забезпечити Білоцерківський районний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки медикаментами, інструментарієм, медичним майном. 

2.3. Забезпечити проведення обстеження стану здоров'я та лікування юнаків, 

направлених військово-лікарською комісією Білоцерківського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки. 

3. Відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради за заявками 

Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки вжити заходів щодо забезпечення автомобільним транспортом для проведення 

приписки громадян до призовних дільниць відповідно до чинного законодавства України. 

4. Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області забезпечити охорону 

громадського порядку при проведенні заходів з приписки громадян до призовної дільниці. 

5. Рекомендувати керівникам підприємств та установ, незалежно від підпорядкування і 

форм власності, відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», забезпечити своєчасне оповіщення громадян, які підлягають приписці до призовної 

дільниці, їх організовану явку на засідання комісії та звільнити їх від роботи (навчання) на  



 

2 

час, необхідний для проходження комісії по приписці, відкликати громадян, які підлягають 

приписці, з відряджень. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 25. 08. 2021 року № 591 

 

 

С К Л А Д 

комісії з питань приписки громадян до призовної дільниці 

 

 

БОГДАНЕВИЧ 

Ігор Леонідович 

- голова комісії, начальник Білоцерківського районного 

територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки; 

 

АБДУЛАЄВА 

Ольга Петрівна 

- секретар комісії, медична сестра комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 1» (за згодою). 

Члени комісії: 

ПЕТРИК 

Юрій Федорович 
- 

начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради; 

КОВБАСА 

Олексій Сергійович 
- 

заступник начальника Білоцерківського районного 

управління поліції Головного управління Національної 

поліції України в Київській області (за згодою); 

ОМЕЛЬЧЕНКО  

Микола Олексійович 
- 

лікар, який організовує роботу медичного персоналу з 

медичного огляду громадян України, які підлягають 

приписці (за згодою); 

КОСТЕЦЬКА 

Євгенія Михайлівна 
- 

провідний психолог відділу соціальної роботи 

Білоцерківського міського центру соціальних служб. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 25. 08. 2021  року  № 591 

 

 

ПОРЯДОК 

проведення роботи комісії з питань приписки громадян до призовної дільниці 
 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів Дата 

1. Інструкторсько-методичне заняття з членами комісії по 

приписці та з технічними працівниками. 

2, 9 грудня 2021 року 

2. Розгляд особових справ юнаків згідно іменних списків по днях 

явки. 

з 4 січня по 31 березня 

2022 року 

3. Розгляд особових справ юнаків, які повернулися з лікування та 

обстеження і які не з’явилися на комісію по приписці з різних 

причин. 

8, 15, 22, 29 січня 2022 

року; 

5, 12, 19, 26 лютого 

2022 року; 

05, 12, 19, 26 березня 

2022 року 

4. Підведення підсумків роботи по приписці громадян до 

призовної дільниці. 

31 березня 2022 року 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК 


