
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

04.03.2016                               Ужгород                                          № 82 

 

 

Про черговий призов на строкову  

вiйськову службу у  2016  році  

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", на виконання Закону України "Про військовий обов’язок і військову 

службу" (зі змінами), Положення "Про підготовку і проведення призову 

громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 

військову службу за контрактом", затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів 21.03.2002 року № 352 , листа Ужгородського об’єднаного міського 

військового комісаріату 26.02.2016 № 934/01, з метою забезпечення призову 

громадян України  чоловiчої статi у 2016 році, яким до дня вiдправки у 

вiйськовi частини виповнилося 20 рокiв, та старших осіб, які не досягли 27-

річного віку  і  не мають права на звільнення або відстрочку від призову на 

строкову військову службу: 

 1. Відділу охорони здоров’я: 

 утворити медичну комісію при Ужгородському об’єднаному міському 

військовому комісаріаті для організації медичного огляду призовників та 

організувати її роботу; 

 на час проведення медичної комісії звільнити  лікарів  та середній 

медичний персонал від виконання обов’язків за основним місцем роботи; 

 забезпечити комісію необхідним обладнанням та інструментами згідно з 

вимогами Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 

України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 

року № 402; 

 медичний огляд призовників для проходження служби в Збройних Силах 

України  розпочинати  за окремим розпорядженням та здійснювати протягом 

2016 року; 

 днями проведення медичного огляду визначити: понеділок, середу, 

п’ятницю  щотижня.  

 2. Рекомендувати Ужгородському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області: 

створити при призовнiй комiсiї Ужгородського ОМВК  оперативну   групу   



для забезпечення правопорядку та своєчасної явки призовникiв на збiрний 

пункт; 

  забезпечити розшук, затримання i доставку до вiйськового комiсарiату 

осiб, якi ухиляються вiд виконання  вiйськового обов'язку, а також вiд 

проходження альтернативної (невiйськової) служби.  

3. Керівникам: 

підприємств, установ і організацій, в тому числі навчальних закладів, 

незалежно від підпорядкування та форм власності забезпечити своєчасне 

прибуття призовників до призовної дільниці;  

  житлово-експлуатаційних організацій міста провести оповіщення 

призовників про виклик їх на призовну дільницю. 

 4. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 

міського голови  Білака О. П. та військового комісара Ужгородського ОМВК   

Журавльова М. В. 

 

 

 

Міський голова                                  Б. Андріїв 


