
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

22 вересня 2021 року   № 229 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

від 26.08.2021 року №192 «Про черговий  

призов громадян на строкову військову  

службу у жовтні-грудні 2021 року» 

 

У зв’язку з кадровими змінами, 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. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лубенської міської 

ради від 26.08.2021 року №192 «Про черговий призов громадян на строкову 

військову службу у жовтні-грудні 2021 року», а саме: 

 

1.1 Затвердити персональний склад призовної комісії у новій редакції: 

 

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 

 

 

   



Васільєв 

Олександр Іванович 

 

- заступник начальника Лубенського 

районного відділу поліції з превентивної 

діяльності ГУНП в Полтавській області (за 

згодою) 

 

Адаменко 

Олександр Петрович 

- лікар-терапевт КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради, старший лікар призовної комісії 

 

 1.2  У разі відсутності членів призовної комісії з поважних причин ввести   

резервний склад призовної комісії у новій редакції: 

 

Осацький  

Андрій Іванович           

- завідувач сектору мобілізаційної роботи та   

взаємодії з правоохоронними органами 

виконавчого комітету, 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 Головного 

управління Національної поліції України 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, старший лікар призовної комісії. 

 

1.3     Графік засідання  призовної комісії затвердити у новій редакції 

(додаток 1). 

 

2. 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 

                                                                                            22.09.2021р. № 229 

 

ГРАФІК 

проведення засідань призовної комісії 

№ з/п Найменування заходів Дата 

проведення 

засідань 

Кількість 

призовників 

1. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

01.10.2021р. 50 

2. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

04.10.2021р. 50 

3. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

05.10.2021р. 50 

4. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

06.10.2021р. 50 

5. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

07.10.2021р. 50 

6. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

08.10.2021р. 50 

7. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

11.10.2021р. 50 

8. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

13.10.2021р. 50 

9. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

15.10.2021р. 50 

10. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

18.10.2021р. 50 

11. Розгляд матеріалів на призовників, 

мешканців Лубенської територіальної 

громади 

19.10.2021р. 30 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                    Юлія БІЛОКІНЬ


