
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

27.02.2006                                          
 № 77 

 
 
Про проведення  призову громадян 
України на строкову військову  
службу у березні-травні 2006 року  
та заходи  щодо його забезпечення 
 
 

На виконання Указу Президента України від 23.01.2006 № 55/2006 "Про 
звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України 
на строкову військову службу у березні - травні 2006 року" та відповідно до 
Закону України “Про загальний військовий обов'язок і військову службу”:  

 
 

1. Затвердити: 
1.1. склад обласної призовної комісії (додається); 
1.2. резервний склад обласної призовної комісії (додається); 
1.3. склад медичної комісії обласного збірного пункту (додається). 

 
2. Головам районних державних адміністрацій разом з районними 

військовими комісарами для проведення призову громадян України: 
2.1. визначити та затвердити склад районних призовних комісій, 

затвердити склад ведучих лікарів районних і міських призовних комісій, графіки 
проведення призову з урахуванням плану прибуття призовників на обласний 
збірний пункт для відправки у війська; 

2.2. на призовних дільницях провести наради з посадовими особами 
виконавчих органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, 
установ і організацій, де проаналізувати результати призову громадян на 
строкову військову службу в 2005 році, довести вимоги Закону України "Про 
загальний військовий обов’язок і військову службу", постанови Кабінету 
Міністрів України від 21.03.2002 № 352 “Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову 
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом" зі 
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змінами та доповненнями та наказу Міністра оборони України від 04.01.94 № 2 
"Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та медичний 
огляд у Збройних Силах України",  який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 26.07.99 за № 501/3794, зі змінами та доповненнями і вжити 
конкретних заходів щодо організації та проведення призову, його матеріального 
та правового забезпечення; 

2.3. для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову 
службу, відправки  призваних  до  військових  частин,  організувати  підготовку 
призовних дільниць, забезпечити їх медикаментами, інструментарієм, медичним 
і господарським майном, необхідною кількістю канцелярських приладів для 
оформлення особистих справ призовників, транспортом для доставки 
призовників у районні центри та обласний збірний пункт, а також виділити 
необхідну кількість технічних працівників із збереженням посади та середнього 
заробітку за місцем постійної роботи; 

2.4. організувати роботу по координації діяльності міліції та військових 
комісаріатів з метою розшуку, затримання та доставки до призовних дільниць 
призовників, які ухиляються від призову;  

2.5. зобов'язати керівників житлово-експлуатаційних організацій, 
підприємств, установ і організацій, навчальних закладів, незалежно від форм 
власності, відкликати призовників із відряджень і сповіщати їх про виклик до 
військових комісаріатів, а також розглянути питання щодо безкоштовної видачі 
призовникам по запиту військкоматів довідки про склад сім'ї; 

2.6. подати обласній державній адміністрації до 01.03.2006 інформацію 
про стан і готовність призовних дільниць до роботи за призначенням і 
пропозиції щодо удосконалення їх матеріально-технічного забезпечення.  
    

3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення здійснити 
заходи, передбачені у п.2 цього розпорядження.  
 

4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації на весь період призову 
відрядити психологів навчальних закладів до груп професійно-психологічного 
відбору при призовних комісіях з метою недопущення направлення у війська 
осіб, непридатних до військової служби.  

 
5. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації: 
5.1. направити для роботи у складі медичних комісій обласного збірного 

пункту, призовних комісій районів і міст області лікарів, які мають досвід 
роботи з військово-лікарської експертизи призовників і медичних сестер із 
збереженням займаної посади та середнього заробітку за місцем постійної 
роботи, а також провести навчально-методичні заняття з медичним персоналом, 
залученим  до роботи у складі медичних комісій; 
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5.2. визначити і довести до відома головних лікарів лікувально-
профілактичних закладів області перелік закладів для медичного обстеження і 
лікування призовників. Стаціонарне обстеження проводити у 10-денний термін; 

5.3. для проведення щеплень і контрольного флюорографічного 
обстеження органів грудної клітини до 01.04.2006 розгорнути на обласному 
збірному пункті відповідні кабінети та забезпечити їх плівкою та реактивами; 

5.4. не пізніше 10.04.2006 розгорнути на обласному збірному пункті 
медичний пункт із цілодобовим чергуванням середнього медичного персоналу з 
укомплектованою сумкою-укладкою для надання невідкладної медичної 
допомоги; 

5.5. забезпечити до 01.03.2006 подання до військкоматів форми  025-1-У з 
обов’язковою відміткою про флюорографічне обстеження з плівкою та форми 
63 про щеплення від захворювань,  аналізи крові, сечі, групу крові та резус-
фактор, електрокардіограму, а також списки громадян призовного віку, які 
перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань; 

5.6. забезпечити проведення медичного обстеження призовників у  
закладах охорони здоров’я за рахунок загального обсягу видатків на їх 
утримання. 
 

6. Рекомендувати управлінню  МВС  України  в  Запорізькій  області і 
лінійному відділу на станції Запоріжжя УМВС України на Придніпровській 
залізниці в період призову і відправки призовників до військ згідно із заявками 
обласного військового комісара виділяти наряд міліції для підтримання 
громадського порядку і цілодобового чергування на призовних дільницях, 
обласному збірному пункті, а також у місцях відправки призовників. Проводити 
розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які  
ухиляються  від   виконання   загального військового обов’язку, направляти (в 
двотижневий строк) у військові комісаріати або органи місцевого 
самоврядування, що здійснюють військовий облік, відомості про випадки 
виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати на 
військовому обліку, а також відомості про осіб, які отримали громадянство 
України і повинні бути поставлені на військовий облік. 
 

7. Рекомендувати керівникам газети “Запорізька правда”, Запорізької 
обласної державної телерадіокомпанії Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України та газет районних і міських рад всебічно висвітлювати 
хід призову і відправлення у війська молодого поповнення, а також заходи 
військово-патріотичного виховання молоді. 
 

8. Управлінню у справах молоді та спорту обласної державної 
адміністрації організувати перевірку стану фізичної підготовки призовників на 
обласному збірному пункті  під час відправки їх у війська. 
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9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної державної адміністрації Сіна О.Ч. 
 
  
Голова обласної 
державної адміністрації Є.А. Червоненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


