
 
 
 

 

                              Конотопська міська рада 

                                  Виконавчий комітет 

                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

 
Від 24.02.2020  № 43 

м. Конотоп 

 
 
Про підготовку та проведення в 

мiстi призову громадян України 

на строкову вiйськову службу 

весною 2020 року 

  
 
Вiдповiдно до пункту 1 статті 36 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Указу Президента України від 16.01.2020                     

№13/2020 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2020 році", Директиви Генерального Штабу 

Збройних Сил України №Д-2 від 03.01.2020 "Про організацію та проведення 

призову громадян України на строкову військову службу і звільнення в запас 

військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової 

служби, у 2020 році", Закону України "Про вiйськовий обов`язок та військову 

службу" у квітні-червні 2019 року проводиться черговий призов громадян на 

строкову військову службу. 

 Призову на строкову військову службу весною 2020 року підлягають 

громадяни України чоловічої статі, які до дня відправки у вiйськовi частини 

досягли 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку  i не мають 

права на звільнення або відстрочку вiд призову на строкову вiйськову службу.  

 Для забезпечення виконання заходiв, пов`язаних з пiдготовкою та 

проведенням призову громадян України на строкову вiйськову службу, 

 

          виконком мiської ради  в и р i ш и в: 

 

          1.Відповідно до статті 16 Закону України "Про вiйськовий обов`язок і 

вiйськову службу" створити та затвердити призовну комiсiю, її резервний склад 

(додаток 1). 

   2.Затвердити графік роботи мiської призовної комiсiї (додаток 2). 
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Роботу міської призовної комісії провести з 01.04.2020 по 30.06.2020, роботу 

медичної комiсiї - з 02.03.2020 по 30.06.2020. 

3.Військовому комісару Конотопського ОМВК Радіоненко Р.О. 

3.1.Організувати своєчасне проведення призову громадян на строкову 

військову службу в м.Конотопі і на території Підлипненського старостинського 

округу Конотопської міської ради. 

3.2.Оповiщення громадян про призов на строкову вiйськову службу та їх 

явку на призовну дiльницю провести особистими повiстками за рахунок 

виділених у розпорядження військового комісара технічних працівників, 

обслуговуючого персоналу (додаток 5). 

3.3.Організувати та провести урочисті проводи громадян на строкову 

військову службу перед відправкою їх автомобільним транспортом відповідно 

до наряду Сумського обласного військового комісаріату з забезпеченням 

громадського правопорядку на призовному пункті та при організації руху. 

3.4.Надавати голові призовної комісії Омельченку Т.П. (щоп’ятниці до 

14.00) письмову інформацію про хід призову громадян на строкову військову 

службу та про проведену роботу спільно з міським відділом поліції, щодо 

розшуку призовників, які ухиляються від призову. 

 3.5.Про підсумки весняного призову проінформувати міського голову до 

10.07.2020. 

 4.Головному лiкарю Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна лікарня 

ім.академіка Михайла Давидова" Згоннику В.П. та головному лiкарю 

Комунального некомерційного підприємства Конотопської міської ради 

"Конотопська міська лікарня" Кошевецькому І.В.:  

4.1.Для проведення медичного огляду призовникiв направити в 

розпорядження вiйськового комiсара лікарів згідно з додатком 3. 

 4.2.Для участі в роботі медичної комісії, з метою проведення 

профілактики та лабораторного дослідження на ВІЛ, СНІД та гепатити 

призовників, які підлягають призову весною 2020 року в період з 19.02.2020 по 

30.06.2020 для обстеження призовників залучити лікаря–інфекціоніста 

Комунального некомерційного підприємства Конотопської міської ради 

"Конотопська центральна районна лікарня ім.академіка Михайла Давидова". 

 4.3.Для забезпечення роботи лікарів, прибирання на призовнiй дiльницi 

призначити лiкарям-спецiалiстам необхiдний середнiй та молодший медичний 

персонал. 

 4.4.Вiдповiдно до пункту 2 статті 43 Закону України "Про вiйськовий 

обов`язок та вiйськову службу" забезпечити до 24 лютого 2020 року медичну 

комiсiю призовної дiльницi медично-санiтарним устаткуванням та медичним 

майном згiдно вимог наказу МОУ  №402-2008. 

 4.5.Забезпечити в Комунальному некомерційному підприємстві 

Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна лікарня 

ім.академіка Михайла Давидова" та в Комунальному некомерційному 

підприємстві Конотопської міської ради "Конотопська міська лікарня" 

проведення комплексу медичних аналiзiв, ФЛГ, ЕКГ всiм громадянам, що 
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пiдлягають призову на строкову вiйськову службу. Результати досліджень 

надавати до медичної комісії наступного дня. 

 4.6.До 24 лютого 2020 року надати вiйськкомату картки амбулаторного 

хворого (ф.025у), витяги з історій хвороб, дані медичного обстеження та 

диспансерного спостереження, що характеризують стан здоров`я призовникiв, а 

також списки осіб, які перебувають на диспансерному облiку з приводу 

нервово-психiчних, шкiро-венеричних, iнфекцiйних захворювань, 

туберкульозу, хронiчних захворювань внутрiшнiх органiв, кiсток, суглобiв, 

м`язiв та iнших хвороб. 

 4.7.Організувати та провести кваліфіковане медичне обстеження 

призовників. Для проведення стацiонарного обстеження призовників 

забезпечити в Комунальному некомерційному підприємстві Конотопської 

міської ради "Конотопська центральна районна лікарня ім.академіка Михайла 

Давидова" та в Комунальному некомерційному підприємства Конотопської 

міської ради "Конотопська міська лікарня" кiлькiсть лiжко-мiсць (додаток 4). 

Акти обстеження призовників передавати до військового комісаріату не 

пізніше 5 днів після виписки призовників. 

 5.На виконання вимог Закону України "Про військовий обов`язок і 

вiйськову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002  №352 

"Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян 

України на строкову військову службу", постанови Кабінету Міністрів України 

від 06.12.2017 №921 "Про затвердження Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних"  на період проведення 

призову громадян для організованого та якісного виконання заходів: 

 5.1.Затвердити розрахунок необхідної кількості технічних працівників, 

працівників які залучаються до оповіщення, транспортних засобів для 

забезпечення оповіщення та організованого розшуку і якісного проведення 

призову громадян на строкову військову службу та виділення автобусів для 

перевезення призовників на контрольну медичну комісію до м.Суми та в 

зворотньому напрямку (додаток 5).   

         5.2.Т.в.о.начальника  Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області Породьку С.В. на час проведення призову забезпечити підтримання 

громадського порядку на призовній дільниці та під час проведення відправок 

молодого поповнення на обласний збірний пункт. 

5.3.Згідно пункту 3 статті 38 Закону України "Про військовий обов`язок 

та військову службу", пункту 56 постанови Кабінету Міністрів України від 

06.12.2017 №921 "Про затвердження Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних" проводити розшук, 

затримання та доставку до районних (міських) військових комісаріатів 

громадян, згідно наданих військовим комісаріатом повідомлень щодо ухилення 

громадян від виконання військового обов’язку. 

6.Відповідно до пункту 9 статті 38 Закону України "Про військовий 

обов`язок та військову службу" керівникам житлово-експлуатаційних 

організацій виділити працівників, які залучаються до оповіщення та керівникам 

підприємств виділити технічних працівників у розпорядження військового 
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комісара для роботи, пов’язаної з  підготовкою та проведенням призову 

(додаток 5). 

 7. Для органiзацiї розшуку, затримання та доставки до вiйськкомату  осiб, 

що ухиляються вiд виконання вимог Закону України "Про вiйськовий обов`язок 

і вiйськову службу", створити групу розшуку призовникiв (додаток 6). 

8.Керiвникам пiдприємств, установ, органiзацiй та навчальних закладiв 

органiзувати урочистi проводи призовникiв до Збройних Сил України та 

рекомендувати відзначення кращих працiвникiв - призовників. 

9.Заступнику начальника відділу освіти Конотопської міської ради 

Гаценко Л.Г. передбачити виділення кваліфікованого психолога на період 

проведення призову з 02 березня 2020 року по 30 червня 2020 року для 

проведення якісного відбору молодого поповнення. 

10.Організацію виконання даного рішення покласти на військового 

комісара Конотопського ОМВК Радіоненка Р.О. та начальника відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради Мусієнка С.В. 

 11.Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської 

міської ради Мусієнку С.В. про виконання даного рішення проінформувати 

міського голову до 22.07.2020. 

12. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу обов’язків та на керуючого справами виконкому.  

 

 

Міський голова                                                                       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Мусієнко 2 32 08 
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Додаток  1 

до рiшення виконкому                                                                                                           

від 24.02.2020 № 43 

СКЛАД МIСЬКОЇ ПРИЗОВНОЇ КОМIСIЇ 

Омельченко Тарас Павлович, перший заступник міського голови-голова комiсiї; 

Радіоненко Роман Олександрович,  вiйськовий комiсар – заступник голови 

комісії; 

Зінченко Марія Петрівна, медична сестра КНП КМР "Конотопська міська 

лікарня"– секретар комiсiї; 

Дем’яненко Алла Олександрівна,  начальник служби міської ради у справах 

дітей – член комісії; 

Ігнатенко Людмила Іванівна, заступник начальника відділу освіти 

Конотопської міської ради– член комісії; 

Переход Олег Валерійович, заступник начальника Конотопського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, 

начальник сектору  кримінальної поліції – член комісії; 

Федченко Наталія Андріївна, лікар, який організовує роботу медичного 

персоналу – член комісії; 

Шкурко Олена Сергіївна, методист з психологічної служби міського 

методичного кабінету – член комісії. 

 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД МIСЬКОЇ ПРИЗОВНОЇ КОМIСIЇ 

Дубовик Любов Іванівна, керуючий справами виконкому  – голова комісії; 

Шершень Анатолій Володимирович, заступник військового комісара 

Конотопського ОМВК - заступник голови комісії; 

Піскун Інна Петрівна, медична сестра КНП КМР "Конотопська ЦРЛ ім. ак. 

М.Давидова" - секретар комiсiї; 

Комар Ірина Ігорівна, директор міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді - член комісії; 

Мусієнко Юлія Миколаївна, провідний спеціаліст відділу освіти Конотопської 

міської ради – член комісії; 

Панова Марина Миколаївна, заступник начальника Конотопського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, 

начальник слідчого відділення – член комісії. 

Турейська Алла Павлівна – лікар-стоматолог КНП КМР "Конотопська ЦРЛ 

ім.ак.М.Давидова" – член комісії; 

Філічева Наталія Іванівна, практичний психолог Конотопської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №12– член комісії. 

В.о.керуючого справами виконкому                          Оксана ЗИМОВЕЦЬ                      
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Додаток  2 

до рiшення виконкому 

від 24.02.2020 № 43 

 

ГРАФІК РОБОТИ МIСЬКОЇ ПРИЗОВНОЇ КОМIСIЇ 

 

№ 

пп 

Найменування заходів МПК,  

дата 

провед. 

Кількість 

призовн. 

Примітка 

1 2 3 4 5 
1.  Розподіл обов`язків між членами 

призовної комісії. 

Ознайомлення з матеріалами особових 

справ призовників та прийняття 

відповідних рішень. 

Підбити підсумки роботи за день. 

02.04.2020 45  

2.  Ознайомлення з матеріалами особових 

справ призовників та прийняття 

відповідних рішень. 

06.04.2020 45  

3.  Основний день роботи МПК 07.04.2020 45  

4.  Основний день роботи МПК 09.04.2020 45  

5.  Основний день роботи МПК 13.04.2020 40  

6.  Основний день роботи МПК 14.04.2020 40  

7. Основний день роботи МПК 16.04.2020 40  

8. Основний день роботи МПК 21.04.2020 40  

9. Основний день роботи МПК 23.04.2020 40  

10. Основний день роботи МПК 27.04.2020 40  

11. Основний день роботи МПК 28.04.2020 40  

12. Основний день роботи МПК 30.04.2020 40  

13. Основний день роботи МПК 04.05.2020 40  

14. Основний день роботи МПК 05.05.2020 40  

15. Основний день роботи МПК 07.05.2020 40  

16. Основний день роботи МПК 12.05.2020 40  

17. Основний день роботи МПК 14.05.2020 40  

18. Основний день роботи МПК 18.05.2020 40  

19. Основний день роботи МПК 19.05.2020 40  

20. Основний день роботи МПК 21.05.2020 40  

21. Основний день роботи МПК 25.05.2020 40  

22. Основний день роботи МПК 26.05.2020 40  

23. Основний день роботи МПК 28.05.2020 40  

24. Основний день роботи МПК 01.06.2020 40  

25. Основний день роботи МПК 02.06.2020 40  

26. Основний день роботи МПК 04.06.2020 40  

27. Основний день роботи МПК 09.06.2020 40  

28. Основний день роботи МПК 11.06.2020 9  

29 Резервний день роботи МПК 15.06.2020   

30. Резервний день роботи МПК 16.06.2020   

31. Резервний день роботи МПК 18.06.2020   
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Продовження додатка №2 
32. Резервний день роботи МПК 22.06.2020   

33. Резервний день роботи МПК 23.06.2020   

34. Резервний день роботи МПК 25.06.2020   

35. Резервний день роботи МПК 30.06.2020   

 

В.о.керуючого справами виконкому                          Оксана ЗИМОВЕЦЬ                      
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Додаток  3 

до рiшення виконкому 

від 24.02.2020 № 43 

СКЛАД  ПОЗАШТАТНОЇ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ 

ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМIСIЇ КОНОТОПСЬКОГО ОМВК 

 

Лікар, який організовує  

роботу ВЛК        ─Федченко Наталія Андріївна  Ц Р Л 

Хiрург                          ─Ткачов Володимир Іванович           М Л 

Дерматолог                          ─Павлова Раїса Євдокимівна            Ц Р Л 

Терапевт                          ─Федченко Наталія Андріївна  Ц Р Л 

Невропатолог                ─Кузєва Наталія Валеріївна  М Л 

Отоларинолог                ─Ковтуненко Микола Семенович Ц Р Л 

Окулiст                          ─Бочкун Лариса Леонідівна  М Л 

Стоматолог                          ─Турейська Алла Павлiвна            Ц Р Л 

Психіатр                          ─Тарасов Юрій Вячеславович   Ц Р Л 

Секретар                          ─Зінченко Марія Петрівна                   М Л 

 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД ПОЗАШТАТНОЇ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ 

ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМIСIЇ КОНОТОПСЬКОГО ОМВК 

 

Лікар, який організовує  

роботу ВЛК          ─Турейська Алла Павлівна                  Ц Р Л 

Хiрург                            ─Присікайло Олег Миколайович Ц РЛ 

Терапевт                            ─Демиденко Віктор Іванович  М Л 

Невропатолог                  ─Назаренко Надія Юріївна  М Л 

Окулiст                            ─Євсейчик Сегій Леонідович  Ц Р Л 

Дерматолог                            ─Сидоренко Алевтина Вікторівна Ц Р Л 

Психіатр                            ─ Романюк Євгеній Михайлович Ц Р Л 

Отоларинголог                   ─Лунгу Світлана Михайлівна              Ц Р Л 

Стоматолог                            ─Гараєв Андрій Сергійович  Ц Р Л 

Секретар                   ─Піскун Інна Петрівна                         Ц Р Л 

 

В.о.керуючого справами виконкому                          Оксана ЗИМОВЕЦЬ                      
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Додаток  4 

до  рiшення  виконкому  

від 24.02.2020 № 43 

С П И С О К 

вiддiлень Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна 

лікарня ім.академіка Михайла Давидова" та Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради 

"Конотопська міська лікарня" та кiлькiсть лiжко-мiсць, 

відведених  для  стацiонарного обстеження призовникiв на перiод 

призову 

 

№

№ 

ПЧ 

Найменування  

вiддiлень  

Кiлькiсть лiжко-мiсць Примітка 

  КЗ "Конотопська 

центральна 

районна лiкарня 

ім. академіка 

М.Давидова" 

КЗ 

"Конотопська 

міська лікарня" 

 

1.  Хiрургiчне  4 3  

2.  Терапевтичне 15 5  

3.  Гастроентерологiчне 10 -  

4.  ЛОР ─ вiддiлення 7 2  

5.  О ч н е 10 -  

6.  Шкiро-венерологічне 4 -  

7.  Урологiчне 5 -  

8.  Кардiологiчне 10 5  

9.  Неврологiчне 10 5  

 Р а з о м: 75 20  

 

В.о.керуючого справами виконкому                          Оксана ЗИМОВЕЦЬ                      
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Додаток  5 

до рiшення виконкому 

від 24.02.2020 № 43 

РОЗРАХУНОК  

необхідної кількості технічних працівників, 

обслуговуючого персоналу та транспортних засобів 

для забезпечення організованого і якісного проведення 

призову громадян на строкову військову службу 

№ 

пч 

Назва підприємства, установи Кіль-

кість 

На який термін, 

навантаження на день 

роботи 

Прим. 

ТЕХНІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 

1. КП "Виробниче управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства" 

1 На період призову  

2. ДПТНЗ "Конотопське ВПУ" 1 На період призову  

3. Конотопський інститут 

СумДУ 

1 На період призову  

ПРАЦІВНИКИ,ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ОПОВІЩЕННЯ ПРО ЯВКУ ДО 

ПРИЗОВНОЇ ДІЛЬНИЦІ 

1. ТОВ ЖЕД "Південна" 1 На період призову  

2. КРЕП "Центральний" 1 На період призову  

3. ТОВ ЖЕД "Сім вітрів" 1 На період призову  

4. ЖРЕП "Житлосервіс"  1 На період призову  

АВТОТРАНСПОРТ: 

1. ТОВ "Мотордеталь – 

Конотоп" 

1 На період призову  

100 км 

 

  АВТОБУСИ для перевезення призовників до м.Суми на ОМК 

1. ДП "АВІАКОН" 1  За окремим 

розпорядженням 

 

2. КОРУНД "С" 1 За окремим 

розпорядженням 

 

3. БМЕС-7 1 За окремим 

розпорядженням 

 

В.о.керуючого справами виконкому                          Оксана ЗИМОВЕЦЬ                      
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Додаток 6 

до  рiшення  виконкому  

від 24.02.2020 № 43 

 

СКЛАД ГРУПИ РОЗШУКУ ПРИЗОВНИКІВ  

 

Радіоненко Роман Олександрович – військовий комісар Конотопського ОМВК; 

Переход Олег Валерійович, заступник начальника Конотопського відділу 

поліції ГУНП в Сумській області – начальник сектору кримінальної поліції - 

член комісії. 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД ГРУПИ РОЗШУКУ ПРИЗОВНИКІВ 

Сагайдачний Борис Володимирович – заступник військового комісара 

Конотопського ОМВК – начальник відділення комплектування Конотопського 

ОМВК; 

Панова Марина Миколаївна, заступник начальника Конотопського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, 

начальник слідчого відділення – член комісії. 

В.о.керуючого справами виконкому                          Оксана ЗИМОВЕЦЬ                      
 

 

 

 


