МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВИТЯГ З НАКАЗ
військового комісара
Верховинського районного військового комісаріату
__.02.2017

смт. Верховина

№ ____

Про
призов
громадян
на
строкову військову службу на
весні 2017 року
1. На підставі Закону України від 25.03.1992 № 2232-XII "Про військовий обов'язок і військову
службу", директиви начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від
15.02.2016 №Д-1 "Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову
службу і звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової
військової служби у 2017 році" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 "Про
затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом" з квітня по травень 2017 року
проводиться призов громадян на строкову військову службу.
2. Явці на призовну дільницю Верховинського району для призову на строкову військову
службу підлягають усі громадяни 1999 року народження, яким в період чергового призову виповниться
18 років, а також громадяни, які народилися у 1990-1998 роках, у яких закінчилася відстрочка від
призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.
3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на
призовну дільницю за адресою: смт. Верховина, вулиця, Жаб’євська, буд. 10, районна поліклініка
Верховинської ЦРЛ у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не
отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до
районного військового комісаріату 1 березня 2016 року, та мати при собі документи, які посвідчують
особу.
4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово
перебувають на території Верховинського району та за межами Верховинського району, зобов'язані
негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у районний військовий комісаріат
для проходження призовної комісії.
5. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та постанови
Кабінету Міністрів України від 07.12.2017 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов'язаних" керівники підприємств, установ, організацій, в
тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, зобов'язані
відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за повісткою до військового
комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодавством.
7. Наказ довести до осіб, що стосується та опублікувати в засобах масової інформації.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Військовий комісар
Верховинського районного військового комісаріату
майор
Р.Т.КОЧМАРСЬКИЙ
____________________________________________________________________
Згідно з оригіналом
Начальник відділення офіцерів запасу і кадрів
капітан
Р.М.ГАВРИЛЮК
Проект наказу розробив
Заступник військового комісара начальник відділення комплектування
майор
Р.В.ДЕМЧУК
Зміст документу вимогам чинного законодавства відповідає.
Негативних правових наслідків реалізації положень документу, у тому числі порушень
законодавства, що можуть створити передумови для несення економічних збитків державі не
прогнозується.
Провідний спеціаліст командування
держ. службовець ЗСУ

І.Ю. ГРИЦЮК

Список
доведення наказу військового комісара Верховинського РВК
№ _____ від ___ лютого 2017 року
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Підпис за доведення

Ініціали, прізвище
В.В. Рибчук
О.П. Демидчук
Р.В. Демчук
Р.М. Гаврилюк
А.П. Павлюк
Є.М. Недоходюк
Л.М. Аксюк
А.В. Бельмега
Т.В. Гергелюк
І.Ю. Грицюк
І.В. Миронюк

ЗАТВЕРДЖУЮ
Військовий комісар Верховинського районного
військового комісаріату
майор
Р.Т. КОЧМАРСЬКИЙ
"___" лютого 2017 р.
РОЗРАХУНОК
розсилки витягу із наказу військового комісара Верховинського РВК
від ___.02.2017 № ___
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Найменування установ
Верховинська РДА
Верховинська районна рада
Газета «Верховинські вісті»
Радіо «Вісті Верховини»
Верховинська селищна рада
Бистрецька сільська рада
Білоберзька ОТГ
Устеріківська громада
Хороцівська громада
Буковецька сільська рада
Верхньоясенівська сільська рада
Голівська сільська рада
Голошинська сільська рада
Гринявська сільська рада
Довгопільська сільська рада
Замагорівська сільська рада
Зеленська сільська рада
Ільцівська сільська рада
Красницька сільська рада
Красноїльська сільська рада
Кривопільська сільська рада
Криворівнянська сільська рада
Перехреснянська сільська рада
Пробійнівська сільська рада
Стебнівська сільська рада
Яблуницька сільська рада

Заступник військового комісара
начальник відділення комплектування
майор

Р.В.ДЕМЧУК

Дата
отримання
наказу
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Військовий комісар Верховинського районного
військового комісаріату
майор
Р.Т. КОЧМАРСЬКИЙ
"___" лютого 2017 р.

ВІДОМІСТЬ
вручення Розпоряджень про призов громадян 1990-1997 р.н.
на строкову військову службу на весні 2017 року відповідно наказу військового
комісара Верховинського РВК від ___.02.2017 № ___
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Назва сільських рад,
навчальних закладів

Кількість

Дата

повісток

отримання

Верховинська селищна рада
Бистрецька сільська рада
Білоберзька ОТГ
Устеріківська громада
Хороцівська громада
Буковецька сільська рада
Верхньоясенівська сільська рада
Голівська сільська рада
Голошинська сільська рада
Гринявська сільська рада
Довгопільська сільська рада
Замагорівська сільська рада
Зеленська сільська рада
Ільцівська сільська рада
Красницька сільська рада
Красноїльська сільська рада
Кривопільська сільська рада
Криворівнянська сільська рада
Перехреснянська сільська рада
Пробійнівська сільська рада
Стебнівська сільська рада
Яблуницька сільська рада
Всього

Заступник військового комісараначальник відділення комплектування
майор

Р.В.ДЕМЧУК

121
9
23
13
24
11
37
50
8
22
29
31
29
48
27
39
41
31
11
20
24
34
685

Підпис

ДОВІДКА
«Про хід виконання розпорядження голови районної державної
адміністрації від 12.04.2016 року № 109 «Про проведення призову на
строкову військову службу громадян Верховинського району у 2016
році»
Районною державною адміністрацією та призовною комісією проведено
відповідну роботу по виконанню розпорядження голови районної державної
адміністрації від 12 квітня 2016 року № 109 «Про проведення призову на
строкову військову службу громадян Верховинського району у 2016 році».
У відповідності з даним розпорядженням створенні районна призовна та
районна медична комісії в основному та дублюючому складі. Розроблені та
затверджені графіки проведення призову громадян району на строкову
військову службу та роботи медичної комісії з медичного обстеження на
ступінь придатності призовної молоді до служби в Збройних Силах України.
На виконання районної Програми приписки та призову на 2016 рік
передбачено фінансування коштів з районного бюджету в сумі 50,0
тис.гривень, станом на 20 грудня 2016 року профінансовано кошти в сумі
50,0 тис.гривень.
Медичному обстеженню весною 2016 року підлягало виклику 675
призовників, на медичне обстеження прибуло 276 призовників, неявка
становить 399 чол., в розшуку з минулих та даного призову залишається
377 осіб . Для відправки на строкову військову службу в Збройні Сили
України весною 2016 року відібрано 91 призовник, в війська направлено
39 осіб.
Відстрочку від призову отримали 170 призовників, з військового
обліку буде знято 102 особи, з них 62 за станом здоров’я.
В травні та жовтні 2016 на базі районної державної адміністрації
відбулися урочисті проводи юнаків району на військову службу в Збройні
Сили України за участю керівництва районної державної адміністрації,
Верховинського
районного військового комісаріату, духовенства та
громадськості району. Даний захід висвітлений в
засобах
масової
інформації.
Враховуючи проблемні питання, підняті на засіданнях обласної
призовної комісії в 2016 році, районною державною адміністрацією та
призовною комісією Верховинського району, проведено ряд заходів,
направлених на виконання встановлених завдань весняного та осіннього
призову громадян на строкову військову службу в Збройні Сили України та
покращення військово-спортивної та патріотичної підготовки допризовної
молоді району.
В районі проведені навчально-польові збори юнаків, які проходять
допризовну підготовку, спартакіада допризовної молоді, і в квітні 2016 року
навчальні стрільби бойовими патронами з автомата Калашникова, в яких
взяло участь 99 призовників .

На реконструкцію стрілецького тиру Верховинського ТСОУ з
районного бюджету виділено та профінансовано кошти в сумі 20.0
тис.гривень.
З викладачами предмету «Захист Вітчизни» та викладачами медикосанітарної підготовки в навчальних закладах району проведені навчальнометодичні семінари.
Проводяться заходи з розшуку призовників, які неодноразово
ухиляються від явки на призовну комісію (564 особи), однак з причини
неузгодженості дій та поганої організації цієї роботи всіма заінтересованими
сторонами, стан розшуку призовників залишається недостатнім і зводиться, в
основному до перевірок призовників по місцю реєстрації і проживання.
Під час відправок призовників на обласний збірний пункт організовано
чергування лікарів Верховинської ЦРЛ та працівників Верховинського ВП
Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області з метою недопущення
грубих порушень громадського порядку та інших надзвичайних подій.
Складною через відсутність приміщення є процедура проходження
медичної комісії призовниками, оскільки, при проходженні медичної комісії
в приміщенні районної поліклініки створюються незручності і призовникам
і громадянам, що зареєструвались на прийом до лікарів-фахівців
райполіклініки.
Певні недоліки маються також у веденні особових справ призовників,
оскільки призовники які мають право на відстрочку своєчасно не подають
довідки в військовий комісаріат, а представники сільських рад не подають
інформацію про зміну в сімейному стані призовників зі всіма необхідними
документами.
Враховуючи ці та інші недоліки, районною державною адміністрацією
та призовною комісією Верховинського району прийняті всі необхідні
заходи для виконання поставлених завдань весняного та осіннього призовів
в 2016 році на строкову військову службу в ряди Збройних Сил України.
Під час весняного та осіннього призовів у 2016 році на строкову
військову службу станом на 20.12.2016 року при плановому завданні 39
призовників, відібрано та направлено 39 призовників, що складає 100 %
від поставлених завдань.
Питання призову на строкову військову службу в Збройні Сили
України та інші військові формування знаходяться на постійному
контролі керівництва районної державної адміністрації.
Районною
призовною
комісією
та
районним
військовим
комісаріатом проводиться ряд організаційних та практичних заходів по
організації призову на строкову військову службу у 2017 році.
Завідувач сектору мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації

Юрій Стенчук

