
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
23.10.2014                   Ужгород                                 № 392 
 
Про підготовку та проведення приписки громадян 
України 1998 року народження до призовної дільниці  
Ужгородського об’єднаного міського військового комісаріату 
  
 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про Загальний військовий 
обов'язок і військову службу”,  статті 36 Закону України " Про місцеве 
самоврядування в Україні",  з метою організованого проведення приписки 
громадян до призовної дільниці: 

1.Провести протягом січня-березня 2015 року приписку громадян 
України чоловічої статі 1998 року народження, мешканців м.Ужгорода, до 
міської призовної дільниці.  

2.Для проведення приписки громадян до призовної дільниці затвердити 
такий склад комісії: 
  а) Основна: 
Слюсаренко Олександр 
Борисович 

-полковник, Ужгородський  міський
військовий комісар, голова комісії 

Лущакевич Сергій  
Євгенович 

- майор, заступник  вiйськового комiсара,
заступник голови комісії 

Щадей 
Наталія Василівна 

-медична сестра Ужгородського міського
центру ПМСД, секретар комісії  
Члени комісії: 

Григор’єв  Вячеслав 
Миколайович 

-заступник начальника Ужгородського МВ 
УМВС України в Закарпатській області 

Бабунич Оксана Юріївна -начальник  управління освіти 
Арокгаті Марія Юріївна -начальник служби у справах дітей 
Томей Анжеліка  
Михайлівна 

-завідуюча ЦППСР управління освіти,  
психолог 

Мадяр Наталія Василівна -старший лікар медичної комісії 
 
б) Резервна:  
Довганич Василь Васильович -заступник начальника Ужгородського МВ  

УМВС України в Закарпатській області; 
Пуківська Марина Іванівна -заступник начальника управління освіти 

 



Годованець 
Василь Михайлович 

-заступник начальника служби у справах дітей 

Фленько Іван Іванович -директор Ужгородського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Мадяр Наталія Василівна -старший лікар медичної комісії 
3.Утворити медичну комісію у складі лікарів: 

                                                   Основна                     Резервна                                
Старший лікар Мадяр Н.В. Туряниця І.А. 
Лікарі спеціалісти:   
психіатр   Маді А.Ю. Апостол С.Б. 
стоматолог Дзямко Й.А. 

( ОСП) 
Дзямко Й.А. 
(ОСП) 

дерматолог Ман А.Н. 
(ОШВД) 

Ман А.Н. 
(ОШВД) 

терапевт Цьока А.В. 
Шип Т.І. 

Попова В.О. 

офтальмолог Семерак Я.І.  Мартин М.Ю. 
хірург Сембер А.І. Фекета Т.Ю. 
невропатолог Бланар М.І. Вайнагій Т.В. 
ЛОР Андришин М.В. Тижук С.І. 

 4.Залучити середній медперсонал для роботи комісії: 
медсестра для проведення антропометрії    Марко М.В. 
медсестра ЛОР     Булеца Н.І. 
медсестра офтальмолог     Левицька М.І. 
медсестра по забору крові     Костик Н.П. 
     Коцуба Л.Б. 

 5.Роботу медичних комісій з питань приписки юнаків 1998 року 
народження проводити з 12.01.2015 року щопонеділка, щосереди та 
щоп’ятниці. 

6.Для проведення медичного огляду громадян, які приписуються до 
призовної дільниці, головним  лікарям :  

Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні, Ужгородського 
міського  Центру первинної медико-санітарної допомоги : 

провести медичні комісії по приписці юнаків 1998 року народження до 
призовної дільниці Ужгородського об’єднаного міського військового 
комісаріату; 

на час проведення медичного огляду звільнити вищевказаних лікарів та 
середній медперсонал від виконання обов’язків за основним місцем роботи; 

забезпечити проведення лабораторного (в т.ч.  визначення групи крові 
та резус-фактору) та, при необхідності, іншого медичного обстеження 
громадян, які підлягають приписці;        

виділити в дитячій лікарні необхідну кількість ліжок для стаціонарного 
обстеження і лікування юнаків; 

забезпечити призовну дільницю медичним майном, інструментарієм і 
медикаментами згідно з вимогами Положення про медичний огляд у 
Збройних Силах України (Наказ МО України  від 12.07.1999 р. №207); 



забезпечити явку на призовну дільницю лікарів і медсестер  
навчальних закладів, підприємств з даними про стан здоров’я юнаків, які 
підлягають приписці; 

на юнаків 1998 року народження подати в Ужгородський об’єднаний 
міський військовий комісаріат медичні  картки амбулаторного хворого з 
вкладними листами до них, а також інші необхідні медичні документи на 
вимогу  військового комісаріату; 

встановити контроль за якістю і об’єктивністю проведення медичного 
огляду, стаціонарного обстеження юнаків, які проходять приписку. 

Ужгородської міської поліклініки : 
на час проведення медичного огляду звільнити вищевказаних лікарів 

від виконання обов’язків за основним місцем роботи; 
забезпечити проведення флюорографічного обстеження громадян, які 

підлягають приписці. 
 7.Зобов’язати керівників підприємств, установ, організацій, навчальних 
закладів незалежно від форм власності: 

забезпечити своєчасну і організовану явку юнаків, які підлягають 
приписці, на призовну дільницю у супроводі представників адміністрації з 
правильно оформленими документами. 

8.Начальникам житлово-експлуатаційних організацій: 
в строк до 01 грудня 2014 року скласти і подати у військовий 

комісаріат списки юнаків, які проживають на території житлово-
експлуатаційних організацій, і підлягають приписці до призовної дільниці; 

на вимогу військового комісара сповіщати юнаків, які проживають на 
території житлово-експлуатаційних організацій, про їх виклик на призовну 
дільницю. 

9.Начальнику Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській 
області ( Калитич Є.М. ): 

здійснювати реєстрацію і виписку юнаків 1998 року народження за 
наявності у них посвідчення про приписку до призовної дільниці і відмітки в 
ньому військкомату про взяття чи зняття з обліку; 

проводити розшук, затримання і доставку в Ужгородський об’єднаний 
міський військовий комісаріат юнаків, які ухиляються від виконання Закону 
України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”. 
  10.Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 
міського голови  Фленька В.Ю. та на Ужгородського об’єднаного міського 
військового комісара полковника  Слюсаренка О.Б. 
 
 
В.о.міського голови, 
перший заступник міського голови     В.Семаль 


