
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

24 листопада 2021 року   № 299 

 

Про приписку юнаків 2005 року 

народження до призовної дільниці 

Лубенського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 

 

 

З метою якісного професійно-психологічного відбору під час призову на 

військову службу, керуючись ст. 14 Закону України «Про військовий обов’язок 

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

Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

 

1. Провести приписку юнаків 2005 року народження до призовної 

дільниці Лубенського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки  з 11.01.2022 року по 31.03.2022  року. 

2. Затвердити комісію з приписки юнаків 2005 року народження у 

наступному складі: 

 

Осадчук 

Михайло Володимирович 

- начальник  Лубенського  районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, голова комісії 

 

Сердюк 

Тетяна Іванівна 

- медична сестра КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Даценко 

Наталія Федорівна 

- заступник начальника Управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

 

Васільєв 

Олександр Іванович 

 

- ТВО начальника Лубенського районного відділу  

поліції Головного управління Національної 

поліції України в Полтавській області (за згодою) 

 



 

 

Адаменко 

Олександр Петрович 

 

 

- лікар-терапевт, завідуючий денним стаціонаром 

КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради,  старший лікар 

призовної комісії 

 

3. На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин 

призначених членів комісії визначити резервний склад комісії з питань 

приписки: 

 

Копаніцин 

Ігор Володимирович 

- начальник відділення рекрутингу та 

комплектування, заступник начальника 

Лубенського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 

 

Костенко 

Мирослав Володимирович 

- начальник Управління освіти виконавчого                

комітету Лубенської міської ради 

 

Россоха 

Сергій  Олександрович 

 

-  начальник сектору дільничих офіцерів поліції 

відділу превенції Лубенського районного    

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Полтавській 

області (за згодою) 

 

Морщавка 

Лариса  Степанівна 

- лікар-терапевт КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради, 

заступник старшого лікаря призовної комісії 

 

 

4. Лікарю-терапевту, завідувачу денним стаціонаром КП «Лубенська 

лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Адаменку О.П. 

організувати роботу медичного персоналу з медичного огляду юнаків 2005 року 

народження, які підлягають приписці. 

5. Головному лікарю КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Наталенку С. М.: 

- визначити лікарів і середніх медичних працівників, залучених для 

роботи на військово-лікарській комісії під час проведення приписки юнаків 

2005 року народження до призовної дільниці Лубенського районного   

територіального центру комплектування та соціальної підтримки (додаток №1); 

- до 11.01.2022 року організувати передачу до Лубенського районного   

територіального центру комплектування та соціальної підтримки амбулаторних 

диспансерних карток Ф-025-у, а також списки громадян, які знаходяться на 

обліку у невропатолога, лікаря інфекціоніста, КП «Полтавський обласний 

клінічний шкірно-венерологічний диспансер» Полтавської обласної ради, 

протитуберкульозному диспансері та інших лікувальних закладах; 

- забезпечити приписну дільницю медичним інструментом та ліками 

згідно наказу Міністра оборони України №402 від 14.08.2008 року «Про 



затвердження  Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України»; 

- провести безоплатне проведення рентгенологічного обстеження грудної 

клітини, здачу лабораторних  обстежень крові та сечі, електрокардіограму 

серця згідно з графіком військового комісара Лубенського районного   

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

6. Затвердити графік явки громадян 2005 року народження для приписки 

до призовної дільниці Лубенського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки  (додаток №2). 

7. Керівникам установ, підприємств та організацій Лубенської 

територіальної громади виділити в розпорядження Лубенського районного   

територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за вимогою) 

технічних працівників на весь період проведення приписки з 11.01.2022 року по 

31.03.2022 року. 

8. Начальнику Управління освіти виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Костенку М. В.: 

- встановити контроль за явкою юнаків 2005 року народження, які 

навчаються в загальноосвітніх школах Лубенської територіальної громади до 

приписної дільниці; 

- до 11.01.2022 року подати списки юнаків 2005 року народження, які не 

мають середньої освіти, слабо володіють державною мовою і закріпити їх за 

загальноосвітніми школами для здачі іспитів в порядку екстерну. 

9. Начальнику Лубенського районного   територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки  підполковнику Осадчуку О.І. 

інформувати виконавчий комітет Лубенської міської ради про хід та підсумки 

приписки юнаків 2005 року народження. 

10. ТВО начальника Лубенського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області Васільєву О.І. проводити розшук та 

доставку юнаків, які ухиляються від приписки. 

11. Організацію виконання рішення покласти на начальника Лубенського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

підполковника  Осадчука М.В.  

12. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А.  

 

 

 

 

Лубенський міський голова Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до рішення виконавчого 

комітету Лубенської 

міської ради 

24.11.2021р. № 299 

 

ГРАФІК 

явки громадян 2005 року народження для приписки до призовної дільниці 

Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

 

№ 

п/п 

Навчальний 

заклад 

 

січень 

 

лютий 

вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср 

11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 01 02 03 04 07 08 09 

1. Лубенська ЗОШ I-III ст. 

№1 
24                      

2. Лубенська ЗОШ I-III ст. 

№2 
 28                     

3.  Лубенська ЗОШ I-III ст. 

№3 
  7                    

4. Лубенський заклад 

загальної середньої 

освіти I-III ст. №4 

  17                    

5. Лубенська спеціалізована 

школа  №6 
   26                   

6. Лубенська ЗОШ I-III ст.  

№7 ім. Героя України 

Віри Роїк 

    14                  

7. Лубенська ЗОШ I-III ст.  

№8 
    10                  



8. Лубенська ЗОШ I-III ст.  

№10 
  1                    

9. Лубенська спеціальна 

загальноосвітня школа - 

інтернат Полтавської 

обласної ради 

     4                 

10. Професійний ліцей      9                 

11. Коледж Кременчуцького 

національного 

університету 

                      

12. Лубенський медичний 

фаховий коледж 
          11            

13. Фінансово-економічний 

коледж ПДАА 
           15           

14. Лубенський лісотехнічний 

коледж 
               18 18      

15. Професійно-технічне 

училище №53  
      11                

16. Професійно-технічне 

училище №46           5            

17. Полтавський коледж 

харчових технологій 
                      

18. Хорольський 

агропромисловий коледж 

ПДАА 

           5           

19. Березотіцька ЗОШ I-III 

ст. 
     5                 

20. Опорний заклад 

«Вовчицький ліцей ім. 

В.Ф. Мицика» 

     4                 

21. Вовчицький 

старостинський округ 
     1                 



22. Вищебулатецька ЗОШ I-

III ст. 
      2                

23. Ісковецька ЗОШ I-III ст.       1                

24. Вищебулатецький 

старостинський округ 
                      

25. Войнихівська ЗОШ I-III 

ст. 
      5                

26. Войнихівський 

старостинський округ 
      2                

27. Опорний заклад 

«Засульський  ліцей» 
       10               

28. Засульський  

старостинський округ 
       4               

29. Опорний заклад 

«Калайдинцівська ЗОШ 

I-III ст. ім. Ф.Д. Рубцова» 

       8               

30. Калайденцівський 

старостинський округ 
       4               

31. Литвяківська ЗОШ I-III 

ст. 
        1              

32. Снітинська ЗОШ I-III ст.         4              

33. Литвяківський 

старостинський округ 
        5              

34. Михнівська  ЗОШ I-III ст.          6             

35. Михнівський  

старостинський округ 
         1             

36. Новаківська ЗОШ I-III ст. 

ім. П.М. Щербаня 
                      

37. Новаківський  

старостинський округ 
         1             



38. Опорний заклад 

«Оріхівська ЗОШ I-III ст. 

ім. В.М. Леонтовича» 

         5             

39. Оріхівський  

старостинський округ 
         7             

40. Тишківський 

старостинський округ   
                      

Всього:                         343 чол. 

 

   

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

 

Юлія БІЛОКІНЬ 



 

Додаток № 1 

до рішення виконавчого 

комітету Лубенської 

міської ради 

24.11.2021 року 299 

 

 

Склад 

лікарів і середніх медичних працівників, залучених для роботи на військово-

лікарській комісії під час проведення приписки юнаків 2005 року народження 

до призовної дільниці Лубенського РТЦК та СП 

 

Фах лікаря Основний склад Резервний склад 

Хірург Чичулін С.П. Стрільченко В.І. 

Терапевт Адаменко О.П. Морщавка Л.С. 

Отоларинголог Діхтярь В.О. Галушка Є.О. 

Невропатолог Холод А.М. Шкицька О.В. 

Стоматолог Кащенко Л.І. Гармаш О.О. 

Дерматолог Маковський Г.В. Кочергін М.А. 

Психіатр Сікач Л.М.  

Окуліст Марцинюк Н.О. Давиденко Ю.В. 

Склад середнього медичного персоналу: 

м/с терапевтичного кабінету Салімова Ю.В.  

м/с хірургічного кабінету Мовсесян Н.М.  

м/с офтальмологічного кабінету Яненко С.Т.  

м/с неврологічного кабінету Дробот Ю.І.  

м/с ЛОР кабінету Охріменко С.В.  

м/с психіатричного кабінету Гайдай О.М.  

Санітарка Бабак О.П.  

Секретар медичної комісії Сердюк Т.І.  

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

 

Юлія БІЛОКІНЬ 

 

 

 

 


