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Про черговий llризов

t,po] ltirjlяI l

строкову вiйськову с;rуж бу
у квiтrliчервrli 202l року
tra

На виконанlI я Указу llрезилеll,га
I 1резилеll,га УкраТни ,] t7lrl202l вiд 24.02.202l року
uПро звiльнення I ] заllас вiйськовос"гrуж бовцiв строковоi вiйськовоi служ би,
СТРОкИ Проведення чергових призовiв та черговi призови громадян Украiни на
СТРОкову вiЙськову служ бу у 2021 роцi> та Закону УкраТни < Про вiйськовий
Обов'язок i вiйськову служ бу> вiд 04.04.200б року Jф 3597I V у квiтнiчервнi
2021 РОКУ В YKpaiHi прово/ lиться tI ризов громалян на строкову вiйськову
служ бу.

[ I ризову на строкову вiйськову служ бу у квiтнiчервнi 2021 року
пiДлягаrоть громадяни УкраТни 2003 року rI ародж ення, а також призовники
2002 l994 poKiB лtародя(еl] tlя, якi втра,гилlr право на вiдстрочку, та Ti, що не

бУли призванi з бу.,tьяlкI lх причl,| гl paHillI e.

Вiдповiдно / (о Закоrrу УкраТгrи < I lpo вiйськовий обов'язок i вiйськову
СЛУiКбУ> Та керУtочись ст, Зб Закону УкраТrrи uПро мiсцеве самоврядування в
YKpaTHi> ,

вtlкоtlавчий KoMiTeT Лубенськоi MicbKoT ради
вирittlив:
1. ПРизов та вiдправку на строкову вiйськову служ бу громадян Украiни
2003 РОку FI ародж ення, а також призовникiв 2002 1994 poKiB народж ення, якi

втратили право на вiлстрочку, та тих, I цо rle були призванi з бульяких причин

РаНiше, провести

у

кlзi,гrtiчервнi

202l року

Лубенським районним

ТеРитОрiальним центром комI I JI ек,tуваtlня та соцiа.ltьноТ пiдтримки ПолтавськоТ
областi (лаlri  Лубенський Pl'I lK ,га C11).
2. Зат,вер дити персоI Jальltий скJlад tlризовноТ KoMiciT:



Собо"rrсв

олег Анатолiйович

Тетяна

I BaHiBHa

мiського

гоJlовt.l. голова призовноТ KoMiciT



Серлюк

rI ерI I I иl.i засту1,1lrик JlубеrI ського

медиLI I { а сестра

КП < Лубенська лiкарня

нтенсивtлого лi кування)) ЛубенськоТ MicbKoT
ради, секретар призовноТ KoMicii
i

Члени KoMiciI :
[ I ицяк
Валерiй Павлович

Даценко
Наталiя Федорiвна



вiйськовий KoMicap Jlубенськоt,о районFtого
територiального центру комплектування та
соцiальноТ пiдтримки

 заступник начаJI ьника Управлiння
виконавчого KoMiTeTy ЛубенськоТ

освiти
MicbKoT

Ради

Васiльсв
Олександр

I ванович

Адаменко
Олександр Петрович

3.

 заступник
районного

начаJI ьника

Лубенського

вiддiлу полiцii гУ нП

в

Полтавськiй областi (за згодою)

 лiкар

КП

< Лубенська лiкарня
iнтенсивного лiкування)) Лубенськоi мiськоi

терапевт

KoMicii
ради, старший лiкар призовноi

У разi вiдсутностi членiв призовноТ

KoMiciT з поваж них причин ввести

резервний склад призовноi KoMiciT:

Члени KoMicii:
Левенко
Станiслав Григорович

I ордiенко
Сергiй Михайлович

Костенко
Мlирослав Володимирович

Гуц
Лариса I VI иколаI вна



заступник вiйськового KoMicapa Лубенського
районного територiального центру
комплектування та соцiалъноi пiдтримки з
тер иторi альноТ оборони



начаJI ьник сектору гrревенцiТ Лубенського

районного вiддiлу полiцiТ

ГУ НП

в

Полтавськiй обrrастi (за згодою)



начальник УправrI iння освiти виконавчого
KoMiTeTy Лубенськоi мiськоi ради



лiкарфiзiотерапевт ДКЦ КП кЛубенська
лiкарня iнтенсивного лiкування> Лубенськоi
MicbKoT ради, заступник старшого лiкаря
призовноi KoMiciT

з графiком
4. Засiдання призовноТ KoMiciT гI роводити в робочi днi згiдно
(Щодаток

,n{ 9l ).

лlкування)
f'o.1toBHoMy iriкарю кI I < Jiубеrrська "гtiкарня iнтенсивного
ЛубенськоТ MicbKoT ради Наталенку C,N4,:

5.

I I ерсональний скJI ад вiйськоволiкаРСЬКОi KoMicii ДjlЯ
призову у KBiTrri
гI роведеНня медиЧного огJI яду призовникiв, якi гtiдлягають
першот та вищоi
червнi 202l року, До складу якот включити досвiдчених лiкарiв

_ узгодити

у зв'язку з

прийняттям особливо важ ливих рiшень, пов'язаниХ iЗ
визначенням ступеню придатностi до служ би в Збройних Силах УКРаiНИ
(.Щодаток MZ);
 BciM прLI зовникам за направленням Лубенського районного
територiального центру комплектування та соцiальноТ пiдтримки забезпечити
I I роI ] е1,1ення рентгеноltоt,iчr{ оI ,о досjliдrкеtlгtя гру;ttlоТ клiт,ини, здачу необхiДНИХ
ана_ltiзiв та I rаправити амбуrrаторrli карти i вкладtri JI исти до амбула,горноi карти
(ф. "rYo 25 та JФ 25ю) у районний ,гери,горiальrrий r] ertTp комплектуванI rя та
соцiальноi пiдтримки не гriзнiше 01 березня2021 року;
 длЯ призовникiв, якi В ходi проходЖеннЯ медичноi KoMicii були
направленi на додаткове медичне обстеж ення, видiлити лiж комiсця та
забезпечити гI овне i якiсне обстеж ення у зазначенi строки (амбулаторне

категорiТ

обстеж ення





З днi, стацiонарне



5 днiв);

для якiснот роботи на призовнiй дi"lrьницi забезгtечити вiйськово
лiкарську комiсiю необхiдними медикаментами, iнструментами та медичним
майном.

6. Медичний огляд

призовникiв проводити

на призовнiй

дiльницi

ЛубенсьКог,о райОнногО"гери,горiального цеr{ тру комплектування та соцiальноТ
,га щочетверга
I li/ I 1,римки в lrерiол з 01.03,202l року по 31.0З.202| року
I I очиtlаl()LI 14 з 01.04.2()2l року, rrtl 24.0(1.2()2l poKl,.
7. N4едичниЙ огляд кандидатiв на вiйськову с.тrуж бу за контрак,гом,
кандидатiв до вступу на вiйськову кафедру та до вищих вiйськових навчальних
закладiв в перiод мiж призовами проводити позаштатною постiйно дiючою
вiйськоволi карською комiсiсю.
8. Старшому rriкарю призовноi KoMiciT Адаменку 0.I 1. для обстеж ення
стану злоров'я направляти призовникiв у наступнi лiкувально  профi",rак,гичнi
заклади:

 кп

< лубенська лiкарня iнтенсивного лiкування)) Лубенськот мiськоi

ради;

 Лубенський обласний наркологiчний диспансер;

JI убенський обласний шкiрновенерологiчний диспансер.
g. Керiвникам пiдприсмсr,rз" госtlоларс,гв, установ, оргаrriзаrtiй та
I { авчаJlьI I их закJlадtiв ttезалеж но Biit формr I ] JlacljOc,i'i тa ttiдгtоря/ lкування:
ч асне прибуття на призоtsну
 tlовiдомити призовникiв та забезttечи,ги сво€
дiльницю з необхiдними документами;
 звiльнити I I ризовникiв вiд роботи на час, необхiдний iм для виконання
обов'язкiв, пов'язаних з призовом;
 з метою :забезпечення свосчасного i органiзованого гrрибуття
призовникiв на призовну дiльницю видiлити сугlроводж уючих осiб з числа
_

штатних прачiвникiв.

10. Начальнику Лубенського районного вiддiлу полiцii Головного

управлiння НацiональноТ полiцiТ в Полтавськiй областi Майбородi Д.О.:

 за

поданням Лубенського районного територiального центру

компJI ектування та соцiальнот пiдтримки проводити розшук, затримання i
та
/ _1осl.авJI янt{ я ло районноl,о терит,орiаJlьI lого центру комплектування
cotlia,lbttoT пiл.гримки призовгtикiв, якi ухиляк),гься вiд виконаЕня вiйськовог,о
обов'я,зку;



надсилати у двотиж невий строк до районного територiального центру
комплектування та соцiальноi пiдтримки вiдомостi про випадки виявлеНнrI
громадян, якi не перебувають на вiйськовому облiку, отримали громадянство
Украiни i повиннi бути взятi на вiйськовий облiк.
1 1. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника

Лубенського мiського голови Соболева

О.А. та вiйськового

KoMicapa

Лубенського районного територiального центру комплектування та соцiальноi
пiдтримки пiдполковника Пицяка В.П.

Перший заступник
Лубенського мiського голови

олег СоБоЛеВ

/ { одагок Nc1
;1tl

рilлення виконавчого

KoMiTeTy ЛубенськоТ MicbKoT рали

ц.ml202lp.

Nч

|6

I рАФI к
I lpORcдL'I lI I rI ЗасlJlаl I I )

НайменуванI { я заходiв

J\ J9

l[ aTa проведення
засiдань

з/ п
1.

2.

a

Розглял матерiа.гriв на призовникiв,
|
| мешканuiв Лубеrlськот територiальttот
|,
l громади

| |Розг,rlяд

|

MaTepialtiB на призовникiв,

]

мешканuiв JlубенськоТ територiальноТ

|

_
Розгrrял MaTcpia,lriB lla призовникiв,

|,
| громади
,I

мешкаI Jцiв ЛубегrськоТ,гериторiальноi
[ роцади
4.

Розгтtяд MaTepiarli в на t,lризовникi в,

мешкаI Jцi в JI убенськоi територi ал ьrrоТ

_| р9мlдц__
5.

6,

],

Розгляд матерiалiв tla призовникiв,
мешканцi в Лубенськоi територi альrrоТ
громади

Розгля.ц MaTepiarriB I ia I 1ризовникi в,
мешка} { цiв ЛубенськоТ територiальноi

_громади

в.

9,

_

Розгляд матерiалiв на призовникiв,
мешканI I iв JI убенськоТ територi ал ьноi

громади

_

_

Розг.ltяll матерiа.lli в I { a призовникiв,
мешканцi в JI убенськоТ,гериторi a.lr ьноТ
громади
Розг.ltяl] MaTepia.ltiB на призовникiв,

мешканцiв Лубенськоi,гериторiальrrоТ
гроN{ ади
10.

ll

Розг.ilя/ ] MaTepia"lliB I { a призовникiв,

мешканцiв ЛубенськоТ територiальноТ
громади

кiлькiсть
призовникiв

01,04.2021р.
02.04.2021р.



50

05.04.202lp.
09.04.202lp.



50

l2.04.202lp.
l6.04.202lp.



50

l9.04.202lp
23.04.202lp.

50

26.04.2021р.
З0.04.2021р.



50

03.05.202lp.
07.05.202lр.



50

0.05,202l р.



50

7.05.202 t р.
21.05 .2021р.



50

24.05.202lp.
28.05.202l р.



50

31.05.202lp.
04.06.202lp.



50

07.06.202lp.
25.06.202lp.



50

l

l4.05.202lp.
l

РОзг"ltяд MaTcpialli в tta призовникi в,

мешканцi в ЛубенськоТ,гериторiальrrоТ
громади

l2,

BHol KoMlcll

Гl

Вiдмirlа

llpo приз
не вiлправ"ltеlti до rliйськt
цр_ц_Lи

!]

pittte1lb

_lr_цglietlH

Керуючий сгlравами
виконавчого KoMiTeTv

_е_ц

rl1_

эI ] lottaKlB
l"

l,а aНajli:]

якl

29.06,202lp.

l
ЮЛiЯ БI ЛОКI НЪ

Дода,гок Nc2

ло рiшtення виконавчого
KoпliтeTy JlубенськоТ rvricbKoT рали
Ц.Иэоzlp Ng ? 8

ПepcolttlJt

й

all

iicb KoBoJl i ка рськоТ ком iciT
/ l"rI я ] лtе/ llttI tlого оI ,JI яду призовllикiв:
t,

ll

It

ск.rr

Фах лiкаря
Хiрург

Холод д.М.

стоматолог

Каlцеrlко A.N4.
I I I и,lrirla 0.I .
Сiкач JL] \ 4
Nlарttинtок I I .О
CypMa.l ().I l.

,Щерпrатолог

] \ ,I едичн и

основний
Стрi,тtьченко B.I .
Адамеttко о.П.
/ (ir"rярь В.О.

Терапевт
Отоларiнl,олоt,
FI европатолог

Окулiсr,
FI арколог
СерелrI iй

Bi

Резерв

Плегуца I .Д[
Морщавка Л.С
Галушко С.О.
Ксдрirrа T.I
Гармаш О.О.
Кочергiн М.А.
I I иrtяк M.I ] .

Смагiн о.А.

ii персонал

щ&:gрецqдrцзлq го каб i н ету
м/ с хiрург,iчtlого кабiнет:у
м/ с офтальмологiчного кабiне,гу
м/ с невро.тlогiчного кабirrе,гу
м/ с Лор кабiнету
м/ с психiатричного кабiнет
м/ с стоматологiчного кабiн
Лаборанr,
Лабораrrт
Санi,гарка

Керуrочий справами
виконавчого KoMiTeтy

JI yrteHKo B.N4.

Jлq:дц lо.В.

Федчеttко I 0.0
Фелорченко С.М.

Янеrrко C.I ..
Циб К.М.
Охрiп,rенко С.В
f[ оttченко I { ,l.
I lI rlaK N4.I O.
CaлiBorr о.С
Бiбченко I O.C.
Бабак ().I .

К)лiя БI JI ОКI НЬ

