
    
 

                                                                                                                  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
18 березня 2021 року                         Деражня                                № 48 
 
 
    Про організацію в Деражнянській 
міській територіальній громаді 
чергових призовів громадян 
України на строкову військову 
службу у 2021 році 

 

   На підставі ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини другої статті 43  Закону України „Про військовий обов’язок і військову 
службу”, Постанови Кабінету міністрів України від 21.03.2002 року №352 Про 
затвердження Положення «Про підготовку і проведення призову громадян 
України на строкову військову службу  та прийняття призовників на військову 
службу за контрактом», на виконання Указу Президента України від      24 02. 2021 
року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, 
строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2021 році", розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 10.03.2021 року №281/2021-р. «Про організацію в 
області чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2021 
році», міськвиконком  
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Забезпечити проведення в  Деражнянській міській територіальній громаді у 
квітні - червні та у жовтні - грудні 2021 року призову на строкову військову 
службу придатних за станом здоров’я громадян України чоловічої статі, яким до 
дня відправки 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  строкову військову службу. 
2. На період призовів 2021 року громадян України утворити основний і резервний 
склад міської призивної комісії згідно з додатком 1 (додається). 
3. Голові призовної комісії: 
3.1. Роботу призовних комісій розпочати з 01 квітня та з 01 жовтня 2021 року, 
відповідно. 
3.2. Контрольний медичний огляд призовників, які підлягають виклику на 
призовні комісії розпочати з 17 березня 2021 року та продовжити до 31 березня, а 
наступний розпочати з 2 серпня 2021 року та призначити основний і резервний 



склад медичної комісії для проведення медичного огляду призовників згідно з 
додатком 2 (додається). 
3.3.Вирішити питання доставки призовників на обласний збірний пункт та 
виготовлення типографської продукції, необхідної для якісного проведення 
призову. Забезпечити роботу призовної комісії канцелярським приладдям. 
4.Рекомендувати військовому комісару Деражнянського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки скласти і 
затвердити графіки проведення призовних комісій:  
5. Головному лікарю КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради ХО» 
5.1. Виділити приміщення для роботи призовної комісії на період проведення 
призовів та медичних оглядів.  
5.2. Призначити основний і резервний склад медичної комісії для проведення 
медичного огляду призовників згідно з додатком 2. 
5.3. Забезпечити медичне обстеження призовників відповідно до вимог наказу 
Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року №402 «Про затвердження 
Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за 
№1109/15800, залучивши висококваліфікованих лікарів, медичних сестер, для 
проведення рентгенологічного обстеження, які мають травматологічну патологію, 
флюорографічного обстеження органів грудної клітки та щеплення,  кому його не 
проведено. 
6. Рекомендувати Деражнянському РТЦК та СП сповіщення  призовників про їх 
виклик для проходження контрольних медичних оглядів згідно затвердженого 
графіку, здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства та 
забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом. 
7. Рекомендувати начальнику Деражнянського сектору поліцейської діяльності 
№1 ВП №3 ХРУ ГУ НП в  Хмельницькій області: 
7.1. Забезпечити охорону публічного порядку на призовній дільниці.  
7.2. Вжити заходів відповідно до вимог Закону України «Про Національну 
поліцію», ст. 38, п.3 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», пп.13 ст. 56 та ст. 59 Порядку організації та ведення військового обліку 
призовників та військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 для здійснення розшуку, 
затримання і доставки до Деражнянського РТЦК та СП громадян, які не 
з’являються на призовний пункт за відповідними викликами, ухиляються від 
виконання військового обов’язку. 
8. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського 
голови  з питань діяльності  виконавчих органів Деражнянської міської ради 
Олексія Беднарського та військового комісара районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки п\п-ка    Семенко С.М.. 
 
 
 
 
 
    
 Міський голова                                                               Андрій КОВПАК 
                                     
                                                                        



                                                                         Додаток №1 
до рішення виконавчого комітету 
Деражнянської міської  ради 
від  18 березня 2021 року № 48 

 
 

 
Основний склад призовної комісії 

 
 

Івахов Андрій Васильович - заступник голови міської  ради, голова 
комісії 

Розводівська Ольга 
Миколаївна 

- секретар комісії, медична сестра 
підліткового кабінету   

Семенко Сергій 
Миколайович 

- військовий комісар Деражнянського 
районного територіального центру 
 комплектування та соціальної підтримки   

Матус Ріта Іванівна - практичний психолог Деражнянського ліцею 
№2, (за згодою)  

Байдак Олег Іванович - голова медичної комісії, лікар - хірург   
Петров Володимир 
Васильович 

- спеціаліст 1 кат. з питань цивільного 
захисту, взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи виконавчого 
комітету Деражнянської міської ради  

Надахівський Дмитро 
Валентинович 

- заступник  начальника Деражнянського 
сектору  поліцейської діяльності №1 ВП №3 
ХРУ ГУ НП в  Хмельницькій області (за 
згодою) 

  
 



 
Резервний склад призовної комісії 

 
 
 

Беднарський Олексій 
Альбінович 

- заступник голови міської територіальної 
громади, голова комісії  

Богомолюк Віталій 
Анатолійович 

- начальник відділення призову 
Деражнянського РТЦК та СП   

Михайлова Олена 
Анатоліївна 

- секретар комісії, медична сестра 
ендокринологічного кабінету. 
  

Петров Володимир 
Васильович 

- спеціаліст I категорії з питань цивільного 
захисту, взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи виконавчого 
комітету Деражнянської міської ради  

Янін Володимир 
Миколайович 

- Старший  ДОП  Деражнянського сектору 
поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ 
НП в  Хмельницькій області (за згодою)  

Мілієнко Катерина 
Іванівна 

- Практичний психолог Деражнянської ЗОШ 
I-III ст.№3 

Охоцька Олена 
Олександрівна 

- голова медичної комісії, лікар призовної 
комісії.  

    
 
 
 
 

 

 

 
Заступник  голови Деражнянської міської ради            Олексій БЕДНАРСЬКИЙ   
 



Додаток № 2 
                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                           Деражнянської міської  ради 
                                                                        від 18 березня 2021 року № 48 

 
 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
медичної комісії для проведення медичного огляду призовників 

 
ТКАЧУК Андрій Васильович                                  хірург 
(ОВЧАРУК Юрій Анатолійович) 
БОРСАЙ Микола Петрович        дерматолог 
ГРИЦЬКОВА Тетяна Анатоліївна                           психіатр 
МАНДИБУРА Любов Яківна                          терапевт 
ОНОФРІЙЧУК Ігор Миколайович    стоматолог 
ХЛОПІЦЬКА Олена Олександрівна                        офтальмолог 
ПОЛОНИЦЬКИЙ Микола Володимирович      невропатолог 
УСАТИЙ Володимир Тимофійович       отоларинголог 
 
 
 
                                             РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

медичної комісії для проведення медичного огляду призовників 
 
МУХІН Володимир Петрович                             хірург 
(БАЙДАК Іван Олегович)                                 
КОТИК Любов Володимирівна           дерматолог 
ГРИЦЬКОВА Тетяна Анатоліївна                       невропатолог 
ФОМОВ Сергій Миколайович           стоматолог 
(СОЛОНЕНКО Олена) 
УСАТИЙ Володимир Тимофійович                    офтальмолог 
МУХІН  Олександр Володимирович                   отоларинголог 
ЛАТОВА Лариса Михайлівна                              психіатр 
ЮРКОВСЬКА Валентина Олександрівна           терапевт 
 
 
 
 
Заступник  голови  
Деражнянської міської ради                                        Олексій БЕДНАРСЬКИЙ   

 
 

 
 


