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Про проведення призову  
громадян України на строкову  
військову службу у 2022 році та  
заходи щодо його забезпечення 
 
 

Керуючись Законами України «Про військовий обов'язок і військову 
службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання Указу Президента України від 29.12.2021 № 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», 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 змінами), наказу 
Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження 
Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Затвердити: 
1) склад обласної призовної комісії (додається); 
2) резервний склад обласної призовної комісії (додається); 
3) склад медичного персоналу та перелік закладів охорони здоров’я, від 

яких він залучається для проведення медичного огляду призовників 
(додається); 

4) графік засідань обласної призовної комісії (додається). 

2. Голів районних державних адміністрацій разом з районними 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки для 
проведення призову громадян України: 

1) визначити та затвердити: 
склади призовних комісій;  
склади медичного персоналу, який залучається з місцевих закладів 

охорони здоров’я для медичного огляду призовників; 
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графіки роботи призовних комісій з урахуванням плану відправки 

призовників на обласний збірний пункт; 
2) розпочати з 10.03.2021 роботу з проведення підготовчих заходів щодо 

проведення призову; 
3) провести наради з посадовими особами виконавчих органів місцевого 

самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій, на яких 
проаналізувати результати призову громадян на строкову військову службу в 
2021 році і визначити конкретні заходи щодо організації та проведення 
призову, його матеріального та правового забезпечення; 

4) організувати:  
роботу з утворення військово-лікарськіх комісій, що будуть забезпечувати 

медичні огляди громадян відповідних територій, та забезпечення оплати роботи 
залучених лікарів за обстеження кожного призовника окремо; 

підготовку призовних дільниць для проведення медичного огляду 
призовників (забезпечити медикаментами, інструментарієм, медичним і 
господарським майном, необхідною кількістю типографських бланків, 
канцелярських приладів для оформлення особових справ призовників та ін.); 

виділення необхідної кількості технічних працівників із збереженням 
посади та середнього заробітку за місцем постійної роботи; 

доставку призовників у районні центри та збірний пункт Запорізького 
обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;  

5) рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій і закладів 
освіти незалежно від підпорядкування та форм власності відповідно до  
розпоряджень керівників районних територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки забезпечити своєчасне прибуття громадян призовного 
віку до призовних дільниць; 

6) сприяти підрозділам Національної поліції в організації роботи щодо 
доставки осіб, які не прибули на призовну комісію, до районних  
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для розгляду 
справи про адміністративне правопорушення; 

7) надати узагальнену інформацію про виконання заходів до відділу 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації до 15.07.2022 та до 16.01.2023. 

3. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації: 
1) звернутися до керівників закладів охорони здоров'я (комунальних 

некомерційних підприємств, далі - КНП) з проханням направити медичний 
персонал на збірний пункт Запорізького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки для проведення медичного огляду 
призовників у межах компетенції; 

2) організувати разом із фахівцями Запорізького обласного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки навчально-
методичні заняття з медичним персоналом, який залучається для проведення 
медичного огляду призовників; 

3) розглянути разом з керівниками КНП, які долучені до роботи з 



 3 
комплектування обласної військово- лікарської комісії, питання щодо 
проведення на збірному пункті призовникам, які підлягають відправці, 
серологічних аналізів крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), 
на антиген до вірусу гепатиту «В» (НВsАg) та на антитіла до вірусу гепатиту 
«С» (anti-НСV) методом ІФА (імуноферментний аналіз) або ІХА 
(імунохроматографічний аналіз); 

4) опрацювати питання, разом із керівником КНП "ТМО "Обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної 
ради за узгодженням з військовим комісаріатом Запорізького обласного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розгортання 
на збірному пункті Запорізького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки медичного пункту із цілодобовим 
чергуванням фельдшерів із сумкою-укладкою згідно з графіком відправлення 
до Збройних Сил України для надання невідкладної медичної допомоги; 

5) проводити обстеження та лікування призовників у закладах охорони 
здоров'я за відповідним профілем роботи, які підписали угоду з Національною 
службою здоров'я України  за цим профілем. Стаціонарне обстеження 
проводити у найкоротший термін (не більше 10 діб); 

6) організувати проведення медичного обстеження (амбулаторного та 
стаціонарного) призовників у закладах охорони здоров'я (КНП) дорослої 
мережі за електронним направленням через єдину систему охорони здоров'я 
(ЕСОЗ); 

7) про проведену роботу інформувати відділ взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи облдержадміністрації до 29.07.2022 та 
до 30.01.2023. 

4. Департамент культури та інформаційної політики: 
1) орієнтувати засоби масової інформації на постійне та широке 

інформування громадськості про хід призову на строкову військову службу, 
про комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за 
контрактом і про створення позитивного іміджу військової служби; 

2) про проведену роботу інформувати відділ взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи облдержадміністрації до 25.07.2022 та 
до 23.01.2023. 

5. Запропонувати Головному управлінню Національної поліції в 
Запорізькій області: 

1) у період призову та відправлення призовників до військових частин 
згідно з заявками військового комісара Запорізького обласного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки  виділяти наряд поліції для 
підтримання громадського порядку і цілодобового чергування на призовних 
дільницях, на збірному пункті, а також у місцях відправки призовників; 

2) надавати практичну допомогу працівникам центрів комплектування та 
соціальної підтримки щодо доставки осіб, які не прибули на призовну комісію, 
до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
для розгляду справи про адміністративне правопорушення. 
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6. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи облдержадміністрації надати узагальнену інформацію щодо 
стану виконання цього розпорядження голові облдержадміністрації до 
06.02.2023. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до функціональних 
обов’язків. 

 
 
 

Голова                                                                                      Олександр СТАРУХ 
 

 
 
 
 
 


