
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
03.03.2015                               Ужгород                                             №84 
 
 
Про черговий призов на строкову  
вiйськову службу у квітні-травні 2015  року  
 
 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", на виконання Закону України "Про військовий обов"язок і 
військову службу" (зі змінами), Указу  Президента України  від 17 лютого 
2015 року № 88/2015 "Про строки проведення чергових призовів, чергові 
призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в 
запас військовослужбовців у 2015 році", розпорядження голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації 24.02.2015 № 60 "Про 
проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2015 
році" : 
 1. Провести в м. Ужгородi  у  квітні-травні 2015  року  черговий призов на 
строкову вiйськову службу до Збройних Сил України та інших військових 
формувань України. 

2. Призвати на строкову військову службу громадян України чоловiчої 
статi, 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. 
 3. Затвердити склад призовних комiсiй: 

 
а) Основна: 

 

Фленько Володимир  
Юрійович      

заступник міського голови , голова  комісії 

Журавльов Микола 
 Вікторович 

майор, Ужгородський  міський військовий 
комісар, заступник голови комісії 

Чамата Галина  
Антонівна               

медична сестра Ужгородської   міської 
поліклініки, секретар комісії   
Члени комiсiї: 

Трофіл Іван  
Михайлович 

заступник начальника Ужгородського  МВ 
УМВС України в Закарпатській області 

Бабунич Оксана  
Юріївна 

начальник управління освіти 

Решетар Василь  начальник  відділу охорони здоров’я 



Васильович 
 
Панасенко Віктор  
Григорович            

начальник відділу оборонної та   
мобілізаційної роботи 

Молнар Степан  
Стефанович           

начальник відділу фізичної культури та  спорту 

Арокгаті Марія  
Юріївна 
Томей Анжеліка  
Михайлівна 

начальник служби у справах дітей 
 
завідуюча ЦППСР управління освіти,  
психолог  

 
б) Резервна:                        

 

Шафарь Ярослав Васильович заступник міського голови,  голова  комісії             
Лущакевич Сергій  
Євгенович 

майор, заступник  вiйськового комiсара,     
заступник голови комісії   

Чамата Галина  
Антонівна               

медична сестра Ужгородської   міської 
поліклініки, секретар комісії  
Члени комісії: 

Фленько Іван  
Іванович                    

начальник   Ужгородського  міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Довганич Василь 
Васильович 

заступник начальника Ужгородського  МВ       
УМВС України в Закарпатській області 

Годованець Василь Михайлович 
Томей Анжеліка  
Михайлівна 

головний спеціаліст служби у справах дітей 
 
завідуюча ЦППСР управління освіти,  
психолог 

  4. Створити медичну комісію у складі лікарів  : 
                                                   Основна                            Резервна                             
Старший лікар Чобаль А.І. (УЦПМСД) Деяк Н.В. (УЦПМСД) 
Лікарі спеціалісти:   
терапевт Моланич М.І. 

 (УЦПМСД) 
Попович Н.І.  
(УЦПМСД) 

хірург Петрецький Ю.М. (УМП) Яценко Р.П. (УМП) 
ЛОР Дупин О.В (УМП) Чонка А.С. (УМП) 
невропатолог Шутяк Н.Ф.(УМП) Овваді  І.В. (УМП) 
психіатр   Галєєв М.А. (УМП) Бодня В.В. (УМП) 
офтальмолог Семерак Я.І. (УМП)  Копельчак О.О. (УМП) 
дерматолог Майдан Б.В.(ОШВД) Галагурич О.М. (ОШВД) 
стоматолог Мгема М.Д. (ОСП) Мгема М.Д.(ОСП) 
рентгенолог  Іванчук Т.І. (УМП) Іванчук Т.І.(УМП) 

 
5. Залучити середній медперсонал для 

роботи комісії : 
медсестру для проведення антропометрії Василяйко В.А. (УМП)  
медсестру окуліста Левицьку Н.І.(МДКЛ)  
медсестру ЛОР Богдан Г.І.(УМП)  
медсестру забору крові  Коцибу Л.Б. (УЦПМСД)  

Черничко-Копин Н.П. (УМП)  
 



рентген-лаборанта Гайдабрус М.М. (УМП)  
 

6. Затвердити графiк проведення призовних комiсiй на перiод призову 
(додаток ). 

7. Медичний огляд призовників розпочати з 06 березня 2015 року. 
8. Медичний огляд призовників та засідання призовної комісії проводити 

на призовній дільниці обласного збірного пункту Закарпатського обласного 
військового комісаріату. 

9. Для проведення медичного огляду призовників головним лікарям: 
а.)Ужгородської  міської поліклініки ( Качанова В.В.)  

 на час проведення медичної комісії звільнити вищеназваних  лікарів  та 
середній медичний персонал від виконання обов’язків за основним місцем 
роботи; 
 забезпечити медичну комiсiю необхiдним обладнанням та iнструментами 
згідно з вимогами  Положення про медичний огляд у Збройних Силах України ; 
 провести всiм призовникам рентгеноскопiю грудної клiтки та необхiднi 
медичнi аналiзи; 
 позачергово приймати призовникiв, якi направленi призовною комiсiєю 
на амбулаторне обстеження; 
 встановити контроль за якістю та об’єктивністю проведення медичного 
обстеження призовників; 
 виділити автотранспорт для забезпечення лабораторного обстеження 
призовників. 
 б.)Ужгородського Центру первинної медико-санітарної допомоги  
( Козак Т.Ю.) 
 на час проведення медичної комісії звільнити вищеназваних лікарів  та 
середній медичний персонал від виконання обов’язків за основним місцем 
роботи; 
 встановити контроль за якістю та об’єктивністю проведення медичного 
обстеження призовників; 

в.) Ужгородської центральної міської клінічної лікарні ( Курах І.І.) : 
позачергово приймати призовникiв, якi направленi призовною комiсiєю 

на  стацiонарне лiкування, для  чого видiлити у всiх вiддiленнях  лiкарнi 
необхiдну кiлькiсть лiжкомiсць; 
 встановити контроль за якістю та об’єктивністю проведення медичного 
обстеження призовників; 

 г.)Ужгородської  міської дітячої клінічної лікарні (Рошко І.Г.) : 
 на час проведення медичної комісії звільнити медсестру (Левицька Н.І.) 
від виконання обов’язків за основним місцем роботи. 

10. Обласному шкiрно–венеричному диспансеру   та ОТМО “Фтизіатрія”   
до 10.03.2015 року подати у  мiськвiйськкомат списки громадян м.Ужгорода 
1988-1995 р.н., якi перебувають на облiку у цих медичних закладах. 

11. Рекомендувати начальнику Ужгородського МВ  УМВС України в 
Закарпатській області  : 

створити при призовнiй комiсiї Ужгородського ОМВК  оперативну    
групу   для забезпечення правопорядку та своєчасної явки призовникiв на 
збiрний пункт; 
 



 
 згідно з  п. 22 ст.10 розділу 2 Закону України “Про міліцію” забезпечити 
розшук, затримання i доставку до вiйськового комiсарiату осiб, якi ухиляються 
вiд виконання  вiйськового обов'язку, а також вiд проходження альтернативної 
(невiйськової) служби.  

12. 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 у строки і за списками, 
визначеними головою призовної комісії.  

  13. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 
міського голови  Фленька В.Ю. та військового комісара Ужгородського ОМВК 
майора  Журавльова М.В . 

 
 
 

Міський голова         В.Погорелов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
         до розпорядження міського голови 
         ____________________ № ______ 

 
 
 
 

Г Р А Ф І К 
проведення призовних комісій  

 
Місяць Числа місяця 

квітень  
травень  
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                  Д.Геворкян
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Міський голова         В.Погорелов
	Додаток 
	Місяць


