
 

   

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  
 

від _20.03.2020_ №__76___ 

              м.Покровськ 

 

 

Про проведення призову у 2020 році громадян України 2002 року народження та старших 

осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від 

призову на строкову військову службу 

 

 

 Відповідно до вимог Закону України від 25.03.1992  №  2232-XII «Про військовий 

обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 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», 

п.17 ч.3 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову 

військову службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 

352, керуючись пунктом 1 статті 36, статтями 59, Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Організувати призов, згідно з розрахунком наряду Донецького обласного 

військового комісаріату, на строкову військову службу, громадян України чоловічої статі, 

яким до дня відправлення у військові частини виповнилось 18 років, та старших осіб, які не 

досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на 

строкову військову службу. Призов і відправку на строкову військову службу провести:  

1) у квітні – травні 2020 року; 

2) у жовтні – листопаді 2020 року. 

2. Утворити призовну комісію у складі згідно з додатком 1 . 

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

ввести додатковий склад призовної комісії згідно з додатком 2 . 

4. КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» (Пилипець), 

Комунальному закладу «Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

(Остряніна): 

4.1. сприяти у проведені призову у 2020 році громадян України, 2002 року 

народження та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на  звільнення 

або відстрочку від призову на строкову військову службу у межах встановлених чинним 

законодавством; 

4.2. виділити та направити необхідну кількість досвідчених лікарів-фахівців з питань 

військово-лікарської експертизи та середнього медичного персоналу для роботи на 

призовній дільниці щодо попереднього медичного обстеження призовників, які підлягають 

призову з 01 квітня по 31 травня 2020 року та з 01 жовтня по 30 листопада 2020 року  

5. Для медичного обстеження громадян України, 2002 року народження та старших 

осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від 

призову на строкову військову службу, залучити позаштатну постійну діючу військово-

лікарську комісію Покровсько-Ясинуватського об'єднаного міського військового 
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комісаріату, склад якої затверджений рішенням Виконавчого комітету Покровської 

міської ради від 26.12.2019 № 529. 

6. Дозволити позаштатній постійній діючій військово-лікарській комісії Покровсько-

Ясинуватського об'єднаного міського військового комісаріату проводити доприписку 

громадян до призовної дільниці Покровсько-Ясинуватського об'єднаного міського 

військового комісаріату, які з будь-яких причин не пройшли вчасно комісію по приписці до 

призовної дільниці. 

7. Запропонувати керівникам підприємств : 

Вагонне депо           

 /Рассаднєва/ 

ПАБ Укрзалізниця РФ «Донецька залізниця» структурний підрозділ 

Красноармійська дистанція електропостачання    

 /Коваленко/ 

Індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ»                                 /Лисенко/ 

виділити  по  одному технічному працівнику  (з гарним почерком)  на період з 01 

квітня по 31 травня 2020 року зі збереженням заробітної плати і місця роботи.  

Запропонувати керівникам підприємств : 

Локомотивне депо         /Неголюк/ 

Ст. Покровськ         

 /Вакуленко/ 

Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради    /Тумасова/ 

виділити по одному технічному працівнику  (з гарним почерком)  на період з 01 жовтня по 

30 листопада 2020 року  зі збереженням заробітної плати і місця роботи.  

8. Запропонувати начальнику Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій 

області Коломійцю О.В. надавати міському військкомату практичну допомогу з розшуку 

призовників, які ухиляються від призову на строкову службу, в забезпеченні охорони 

суспільного порядку в дні призову громадян на строкову військову службу і відправку на 

обласний збірний пункт. 

9. Затвердити графік виділення чергового автотранспорту для проведення розшуку 

призовників, які ухиляються від призову згідно додатку 3. 

10. Рекомендувати військовому комісару Покровсько-Ясинуватського ОМВК Валяєву 

І.С.: 

10.1. Звернутись до генерального директора ПрАТ «Красноармійське АП «Укрбуд» 

Ачкасова Д. щодо надання автобусів, які будуть перевозити призовників на обласний 

збірний пункт міста Маріуполь за заявкою Покровсько- Ясинуватського ОМВК, згідно з 

графіком відправок Донецького ОМВК. 

10.2. Звернутись до постійної комісії з  питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємства 

(Стародуб), згідно зі статтею 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», щодо розгляду питання про виділення коштів на придбання медикаментів, 

інструментарію, медичного і господарського майна, оплату за надруковані бланки. 

10.3. Надати інформацію про проведений призов весною 2020 року міській раді до            

10 червня  2020 року, про проведений призов восени 2020 року – до 10 грудня 2020 року 

11. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на військового комісара, 

підполковника Валяєва І.С., контроль - на заступника міського голови Хотнянського Я.С. 

 

 

 

В.п. міського голови        І.Сущенко 
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Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

від _20.03.2020_ №__76___ 

 

 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 

 

призовної комісії Покровсько- Ясинуватського ОМВК Донецької області 

при проведенні призову у 2020 році 

 

Хотнянський 

Ярослав Сергійович 

 

- заступник міського голови, голова комісії 

Лізогуб 

Валентина Дмитріївна 

 

- секретар ВЛК, медична сестра, КНП «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської 

міської ради Донецької області 

Члени комісії: 

 

  

Валяєв 

Ігор Станіславович 

 

- військовий комісар Покровсько-Ясинуватського ОМВК 

 

Двадцятник                            

Артур Олександрович                  

 Т.в.о. заступника начальника Покровського ВП ГУНП в 

Донецькій області (за згодою) 

Дем’яненко 

Олексій Миколайович 

 

- заступник директора Покровської автомобільної школи 

ТСОУ (за згодою) 

 

Темець 

Вікторія Олександрівна 

 

- заступник начальника відділу освіти міської ради 

Ширяєва 

Аліна Сергіївна 

- голова ВЛК, лікар-дерматовенеролог КНП 

«Мирноградська центральна міська лікарня» 

Мирноградської міської ради 

 

Швайко 

Олександр Олександрович 

- начальник управління  сім’ї, молоді та спорту міської 

ради 

 

                                                

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради        А. Жук 
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        Додаток 2 

  до рішення виконкому міської ради 

від _20.03.2020_ №__76___ 

  

 

 

ДУБЛЮЮЧИЙ СКЛАД 

 

призовної комісії Покровсько- Ясинуватського ОМВК Донецької області 

при проведенні призову у 2020 році 

 

 

Луганський 

Андрій Олександрівна  

 

- заступник міського голови, голова комісії 

Куриленко 

Марина Аркадіївна 

 

- медична сестра КНП «Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької 

області 

Члени комісії: 

 

  

 

Ващелін 

Євген Миколайович 

 

- 

 

заступник начальника Покровського ВП ГУНП в Донецькій 

області (за згодою) 

Ієвлєв 

Сергій Володимирович 

 

- заступник військового комісара – начальник відділення 

комплектування Покровсько- Ясинуватського ОМВК 

Кіносян 

Валерій Артурович 

 

- директор Покровської автомобільної школи ТСОУ  

(за згодою) 

Карташов  

Аркадій Темофійович 

 

- заступник голови ВЛК, лікар-офтальмолог КНП «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської 

ради Донецької області 

Лисенко  

Тетяна Миколаївна 

 

- директор Покровського міського центру соціальної служби 

для сім’ї, дітей та молоді 

Садикова 

Ольга Олександрівна 

 

- Заступник начальника відділу освіти міської ради 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради        А. Жук 
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Додаток 3 

до рішення виконкому міської ради 

від _20.03.2020_ №__76___ 

 

  

Г Р А Ф І К 

виділення чергового автотранспорту для проведення розшуку призовників,  

які ухиляються від призову на період призову у 2020 році. 

 

 

№ 

з/п 
Найменування підприємств 

Керівник 

підприємства 
термін 

1.  ВАТ «Покровський завод 

промислового обладнання» 
Єрьоменко М.В. 

03.04- 14.04.2020 

02.10.-16.10.2020 

2.  ТОВ «Покровський завод 

залізобетонних виробів  
Коляда В.М. 

16.05-31.05.2020 

17.10.-31.10.2020 

3.  
КП «Покровськтепломережа» Гордієнко Д.В. 

17.04.- 28.04.2020 

01.11.-15.11.2020 

4.  
КП «Компанія «Вода Донбасу» Юдін І.Ю. 

03.05. – 15.05.2020 

16.11. – 30.11.2020 

 

 

Примітка: 

 

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

 

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

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради       А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 


