
 

 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

26 січня 2022 року   № 10 

 

Про  черговий призов громадян  

на строкову військову службу  

у квітні-червні 2022 року 

 

На виконання Указу Президента України №687/2022 від 29.12.2021 року 

«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, 

строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2022 році» та Закону України «Про військовий 

обов'язок і військову службу» від 04.04.2006 року №3597-IV (зі змінами) у квітні-

червні 2022 року в Україні проводиться призов громадян на строкову військову 

службу. 

Призову на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року 

підлягають громадяни України 2004 року народження, а також призовники 1995-

2003 років народження, які втратили право на відстрочку, та ті, що не були 

призвані з будь-яких причин раніше. 

Відповідно до Закону України «Про військовий обовязок і військову 

службу» та керуючись ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

 

1. Призов та відправку на строкову військову службу  громадян  України 

2004 року народження, а також призовників 1995-2003 років народження, які 

втратили право на відстрочку, та тих, що не були призвані з будь-яких причин 

раніше, провести у квітні-червні 2022 року Лубенським районним 

територіальним  центром  комплектування та соціальної  підтримки Полтавської 

області (далі – Лубенський РТЦК та СП). 

         2. Затвердити персональний склад призовної комісії: 

 

Соболєв 

Олег Анатолійович 

- перший заступник   Лубенського міського 

голови, голова призовної комісії    

 

   



Сердюк 

Тетяна Іванівна 

- медична сестра КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради, секретар призовної комісії 

 

 

Члени комісії: 

 

Осадчук 

Михайло Володимирович 

- начальник Лубенського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

 

Даценко  

Наталія Федорівна 

- заступник начальника Управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради 

 

Скічко 

Петро Анатолійович 

 

- начальник Лубенського районного відділу 

поліції ГУНП в Полтавській області (за 

згодою) 

 

Адаменко 

Олександр Петрович 

- лікар-терапевт КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради, старший лікар призовної комісії 

 

 3.  У разі відсутності членів призовної комісії з поважних причин ввести   

резервний склад призовної комісії: 

 

Осацький  

Андрій Іванович           

- завідувач сектору мобілізаційної роботи та   

взаємодії з правоохоронними органами 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради, голова призовної комісії    

 

Члени комісії: 

 

Пицяк  

Валерій Павлович 

 

- заступник начальника Лубенського 

районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 

з територіальної оборони 

 

Россоха 

Сергій Олександрович 

 

- начальник сектору дільничих офіцерів поліції 

відділу превенції Лубенського районного 

відділу поліції ГУНП в Полтавській області 

(за згодою) 

 

Костенко 

Мирослав Володимирович 

- начальник Управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 



Морщавка 

Лариса Степанівна 

 

- лікар-терапевт  КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради, заступник старшого лікаря призивної 

комісії. 

 

        4.     Засідання  призовної комісії проводити в робочі дні згідно з графіком 

(додаток 1). 

5. КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

(виконуючий обов’язки директора Сиченко О.В.): 

 узгодити  персональний склад військово-лікарської комісії  для 

проведення медичного огляду  призовників, які підлягають призову у квітні-

червні 2022 року, до складу якої включити досвідчених лікарів першої та вищої  

категорії у зв’язку з прийняттям особливо важливих рішень, пов’язаних із  

визначенням ступеню придатності до служби в Збройних Силах України 

(додаток 2); 

 всім призовникам за направленням Лубенського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки забезпечити 

проведення рентгенологічного дослідження грудної клітини, здачу необхідних 

аналізів та направити амбулаторні карти і вкладні листи до амбулаторної карти 

(ф. № 25 та № 25-ю) у територіальний центр не пізніше 01 березня 2022 року; 

  для призовників, що в ході проходження медичної комісії були 

направлені на додаткове медичне обстеження, виділити  ліжко-місця та 

забезпечити повне і якісне обстеження у зазначені строки (амбулаторне 

обстеження – 3 дні, стаціонарне – 5 днів); 

  для якісної роботи на призовній дільниці забезпечити військово-

лікарську комісію необхідними медикаментами, інструментами та медичним 

майном. 

6. Медичний огляд призовників проводити на призовній дільниці  

Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки в період з 03.02.2022 року по 31.03.2022 року та щочетверга 

починаючи з 01.04.2022 року по 24.06.2022 року.  

7. Медичний огляд кандидатів на військову службу за контрактом, 

кандидатів до вступу на військову кафедру та у Військовий коледж 

сержантського складу в період між призовами проводити визначеними членами 

військово-лікарської комісії. 

8. Старшому лікарю призовної комісії Адаменку О.П. для обстеження 

стану здоров'я направляти призовників у наступні лікувально-профілактичні 

заклади: 

 КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради; 

 Лубенський обласний наркологічний диспансер; 

 Лубенський обласний шкірно-венерологічний диспансер. 

          9. Керівникам підприємств, господарств, установ, організацій та 

навчальних закладів Лубенської територіальної громади незалежно від форм 

власності та підпорядкування:  



           повідомити призовників та забезпечити своєчасне прибуття на призовну 

дільницю з необхідними документами; 

 звільнити призовників від роботи на час, необхідний їм для виконання 

обовязків, повязаних з призовом; 

 з метою забезпечення своєчасного і організованого прибуття призовників 

на призовну дільницю виділити супроводжуючих осіб з числа штатних 

працівників. 

10. Начальнику Лубенського районного відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській області Скічку П.А.: 

 за поданням Лубенського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки проводити розшук, затримання і 

доставляння до територіального центру призовників, які ухиляються від 

виконання військового обов'язку; 

 надсилати у двотижневий строк до територіального центру відомості про 

випадки виявлення громадян, які не перебувають на військовому обліку, 

отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. та начальника  Лубенського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

підполковника Осадчука М.В. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Додаток 1 

             до рішення виконавчого  

             комітету Лубенської  

             міської ради 

                                                                                           26.01.2022 № 10 

 

ГРАФІК 

проведення засідань призовної комісії 

№ 

з/п 

Найменування заходів Дата 

проведення 

засідань 

Кількість 

призовників 

1. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

01.04.2022 
   

50 

2. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

04.04.2022 
   

50 

3. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

05.04.2022 
   

50 

4. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

06.04.2022 
   

50 

5. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

07.04.2022 
   

50 

6. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

08.04.2022 
   

50 

7. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

11.04.2022 

  . 
50 

8. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

12.04.2022 
   

50 

9. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

13.04.2022 
   

50 

10. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

14.04.2022 
   

50 

11. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

15.04.2022 
   

50 



12. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

18.04.2022 50 

13. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

19.04.2022 50 

14. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

20.04.2022 50 

15. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

21.04.2022 50 

16. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

22.04.2022 50 

17. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

26.04.2022 50 

18. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

27.04.2022 50 

19. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

28.04.2022 47 

20. 

Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади (резервні дні) 

29.04.2022– 

20.06.2022  
 

21. 

Відміна рішень про призов юнаків, які 

не відправлені до ЗСУ, та проведення 

аналізу причин їх повернення 

24.06.2022  

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                    Юлія БІЛОКІНЬ  



                                                                                                Додаток 2 

                                                                       до рішення виконавчого  

                                                                                       комітету Лубенської  

                                                                          міської ради   

                                                                                  26.01.2022 № 10 

 

 

Персональний склад військово-лікарської комісії 

для медичного огляду призовників: 

 

Фах  лікаря Основний Резерв 
 

Хірург Стрільченко   В.І. Плегуца І.Д 

Терапевт Адаменко О.П. Морщавка Л.С 

Отоларінголог Діхтярь В.О. Галушка Є.О. 

Невропатолог Холод  А.М. Кєдріна Т.І.,Белінська С.І. 

Стоматолог  Кащенко А.М. Гармаш О.О. 

Дерматолог  Маковський Г.В.  

Психіатр Сікач Л.М.  

Окуліст Марцинюк Н.О. Давиденко Ю.В. 

Середній медичний персонал 

м/с  терапевтичного 

кабінету 

Салімова Ю.І. Федченко Ю.О. 

м/с  хірургічного  кабінету Третяк  Ю.В. Федорченко С.М. 

м/с  офтальмологічного 

кабінету 

Яненко  С.І.  

м/с  неврологічного 

кабінету 

Герасименко Л.В.  

м/с  ЛОР кабінету Охріменко С.В.  

м/с  психіатричного 

кабінету 

Донченко Н.Я.  

м/с  стоматологічного 

кабінету 

Шпак М.Ю.  

Лаборант Порощай Г.Д.  

Лаборант Бибченко Ю.Є.  

Санітарка Бабак О.М.  

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                    Юлія БІЛОКІНЬ 

 
 

 

 

 

 


