
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇХ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 19.12.2019_№ __490__ 
          м. Покровськ 
 

Про заходи по підготовці та проведенню юнаків 2003 року народження до 

призовної дільниці Покровсько-Ясинуватського об’єднаного міського військового 

комісаріату 

 

 

З метою забезпечення своєчасної та якісної приписки юнаків 2003 року 

народження до призовної дільниці, відповідно до статті 14 Закону України від  

25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок  і військову службу», 

керуючись пунктом 1 статті 36, статей 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 

280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Провести приписку юнаків 2003 року народження з 03 січня по 31 березня                 

2020 року в приміщенні призовної дільниці Покровсько-Ясинуватського 

об’єднаного міського військового комісаріату. 

2.Затвердити   склад   комісії   з   питань   приписки   юнаків   2003 року  

народження   

(додаток  1). 

3.Дозволити, у випадку відсутності з поважної причини членів комісії з 

питань приписки, ввести дублюючий склад комісії (додаток 2).  

4.Для медичного обстеження юнаків 2003 року народження залучити 

позаштатну постійну діючу військову лікарську комісію в Покровсько – 

Ясинуватськом ОМВК. 

5. КНП «Покровська клінічна лікарня Інтенсивного лікування» Покровської 

міської ради  Донецької області (Пилипець): 

5.1. Забезпечити до 27 грудня 2019 року здачу всіма лікувальними закладами 

до Покровсько-Ясинуватського об’єднаного міського військового комісаріату 

амбулаторних карт (ф.25, ф.25ю) на юнаків 2003 року народження; списки юнаків 

2003 року народження, які стоять на диспансерному  обліку з приводу нервово-

психічних, венеричних, інфекційних захворювань, захворювань шкіри, 

туберкульозу, трахоми, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, мязів 

та інших захворювань. 

5.2. Забезпечити призовну дільницю необхідним інструментарієм та 

медикаментами згідно вимог наказу Міністра Оборони від14.08.2008 № 402 “Про 

затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 

України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року 

за №1109/15800. 



5.3. Затвердити перелік місцевих закладів, закріплених за Покровсько – 

Ясинуватськом ОМВК м.Покровська для обстеження та лікування юнаків 2003 

року народження, що підлягають приписці до призовної дільниці (додаток 3). 

5.4. для проведення стаціонарного обстеження призовників виділити 6-10 

ліжко-місць, встановити суворий контроль за їх використанням, призначити 

відповідальних лікарів за якість стаціонарного обстеження. 

5.5. Організувати у медичних закладах  м.Покровська проведення юнакам 

необхідних щеплень. 

5.6. Організувати з 03 січня 2020 року рентгенологічне дослідження органів 

грудної клітини, проведення клінічних аналізів крові, дослідження сечі, визначення 

групи крові та резус-належності, туберкулінові проби, ЕКГ всім юнакам 2003 року 

народження. 

5.7. Забезпечити позачергове повне і якісне обстеження юнаків, що 

підлягають приписці. 

5.8. Забезпечити лікувальні заклади рентгенівською плівкою, плівкою для 

ЕКГ з метою повного і якісного обстеження і встановлення ступеня придатності 

юнаків до служби у Збройних Силах України. 

6.  Рекомендувати керівнику Комунального закладу  КЗ «Покровський 

педколедж» (Олійник) виділити одного технічного працівника з гарним почерком 

для оформлення облікових документів на юнаків в період з 03 січня по 31 березня 

2020 року зі збереженням заробітної плати і місця роботи. 

7. Затвердити графік виділення чергового автотранспорту на призовну 

дільницю (додаток 4). 

6. Покровському міському відділу освіти (Голуб) забезпечити оповіщення 

юнаків 2003 року народження через навчальні заклади, незалежно від 

підпорядкування і форми власності, а також контролювати хід приписки. 

7. Запропонувати начальнику Покровського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції  в Донецькій області Коломійцю О.В., вжити 

заходи з організації розшуку та доставку на призовну дільницю юнаків, які 

ухиляються від проходження приписки. 

8. Рекомендувати головному редактору газети “Маяк” Ветошко О.В., 

Генеральному директору ТОВ «Телекомпанія «Орбіта» Баркулову Ю.В., головному 

редактору газети “Телескоп” Рязанцевій Г.В., довести до відома населення  наказ 

військового комісара про проведення приписки громадян 2003 року народження до 

призовної дільниці. 

9. Військовому комісару Покровсько-Ясинуватського ОМВК Валяєву І.С. 

надати до міської ради інформацію з проведення приписки юнаків 2003 року 

народження до 18 квітня 2020 року. 

10. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

військового комісара підполковника Валяєва І.С., контроль - на заступника 

міського голови  Кірієнко В.В. 

 

 

В.п. міського голови       І. СУЩЕНКО 

 

 

 

  

 

 
 



 

Додаток 1 

 до рішення виконкому міської ради 

 від 19.12.2019_№ __490__ 

 

 

С К Л А Д 

комісії з питань приписки юнаків 2003 року народження 

 

 

 

 

Валяєв Ігор 

Станіславович  

 

 

- військовий комісар Покровсько-Ясинуватського 

ОМВК, голова комісії 

Лизогуб Валентина 

Дмитрівна  

 

Члени комісії: 

- медична сестра КНП «Покровська клінічна 

лікарня Інтенсивного лікування» Покровської 

міської ради  Донецької області, секретар комісії 

Голуб Марина 

Олександрівна  

 

- начальник відділу  освіти Покровської міської 

ради 

 

Двадцятник 

Артур 

Олександрович 

- тво заступника начальника  Покровського відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції  в Донецькій області (за згодою) 

 

Штурхецька Яна 

Вікторівна  

 

 

- завідуючий сектора у справах сім’ї  та молоді 

Управління сім’ї та молоді та спорту  

Покровської міської ради Донецької області 

Ширяєва 

Аліна Сергіївна 

- лікар КНП «Мирноградськоїї ЦМЛ», 

відповідальний з організації роботи медичного 

персоналу щодо медичного огляду призовників  

(за згодою)  

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому 

ради                               А.Жук 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 до рішення виконкому міської ради 

        від 19.12.2019_№ __490__ 
 

 

 

 

ДУБЛЮЮЧИЙ СКЛАД 

комісії з питань приписки юнаків 2003 року народження 

 

Огоновський 

Володимир 

Володимирович 

 

- заступник військового комісара Покровсько-

Ясинуватського ОМВК, голова комісії  

 

Москвінова 

Наталія 

Миколаївна  

 

Члени комісії: 

 

- медична сестра КНП «Покровська клінічна лікарня 

Інтенсивного лікування» Покровської міської ради  

Донецької області, секретар комісії  

 

 

 

Темець Вікторія 

Олександрівна  

 

 

- заступник начальника відділу освіти Покровської 

міської ради 

 

Сікіріна Катерина 

Геннадіївна  

 

- заступник начальника Покровського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції   в 

Донецькій області (за згодою) 

 

Карташов 

Аркадій 

Тимофійович 

 

- Лікар КНП «Покровська клінічна лікарня Інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради  Донецької 

області який організовує роботу медичного персоналу 

щодо медичного огляду призовників 

Лисенко Тетяна 

Миколаївна  

 

 

- директор ПМЦСССДМ  

   
 

 

 

Керуючий справами виконкому 

ради                               А. Жук 
 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

до рішення виконкому міської ради 

       від 19.12.2019_№ __490__ 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК МІСЦЕВИХ ЛІКУВАНИХ ЗАКЛАДІВ 

до яких будуть прикріпленні на лікування і медичне обстеження юнаків 2003 року 

народження під час проходження приписки 2020 року у Покровсько-

Ясинуватського  

ОМВК 

 

 

 

1.Комунальна підприємство 

                  «Центр первинної медико- 

  санітарної допомоги» 

                   Покровської міської ради  

                  Донецької області                                        - головний лікар І.Остряніна  

 

 

2. КНП «Покровська клінічна  

   лікарня Інтенсивного лікування»  

   Покровської міської ради   

   Донецької області 

- в.о. генерального директора В.Пилипець 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому 

ради                               А.Жук 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 

 до рішення виконкому міської ради 

        від 19.12.2019_№ __490__ 
 

 

 

 

ГРАФІК 

виділення чергового автотранспорту на період приписки 

до призовної дільниці юнаків 2003 року народження 

 

№ 

з\п 

 

Найменування підприємств 

Місяці 

Січень Лютий Березень 

1.  ПрАТ «Покровське автопідприємство 

«Укрбуд» 
3-17   

2.  ПАТ «Динасовий завод» 20-31 03  

3.  КП «Покровськводоканал»  04-14  

4.  КП «Управління міського 

господарства» 
 17-28 02 

5.  Покровське РВП  КП “Компанія «Вода 

Донбасу» 
  03-13 

6.  КП «Покровськтепломережа»   16-31 

 

Примітка: 

      1. Автотранспорт виділяти о 7 год. 30 хв. до Покровсько-Ясинуватського ОМВК. 

      2. Заправку паливно-мастильними матеріалами розраховувати на 100 км пробігу. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому 

ради                               А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


