
 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Шепетівка 
 

 

Про організацію в районі чергових 

призовів громадян України на 

строкову військову службу у 

жовтні-грудні 2021 року 

  

 

  
На підставі статей 6, 27, 31, 35,  39,  Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", 

Указу Президента України від 24 лютого 2021 року № 71/2021 " Про звільнення 

в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення 

чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову 

службу у 2021 році”,  розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 10 березня 2021 року № 281/2021-р «Про організацію в області 

чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2021 

році», відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 20 липня № 48/2021-р/к «Про відрядження Анатолія КАТЕРЕНЧУКА»: 

1. Провести у жовтні-грудні 2021 року в районі призови  на строкову 

військову службу придатних за станом здоров’я громадян України чоловічої 

статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років  та 

старших осіб, які не досягли 27 – річного віку і не мають права  на звільнення 

або відстрочку від призову на строкову військову службу. 

2. Рекомендувати міським головам спільно з селищними та сільськими 

територіальними громадами, відповідно до розподілу громад і відділів 

Шепетівського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, для проведення осіннього призову громадян на строкову 

військову службу створити міські призовні комісії згідно додатку 1, затвердити 

їх склад та графіки роботи. 

3. Для проведення осіннього призову громадян на строкову військову 

службу у селищних Білогірська, Грицівська, Ямпільська та сільських 

Ленковецька, Михайлюцька, Судилківська територіальних громадах району,  

утворити районну призовну комісію, у складі згідно додатку 2. 

4. Рекомендувати міським, селищним та сільським головам територіальних 

громад, а також керівникам підприємств, установ та організацій району: 
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4.1. Організувати та забезпечити оповіщення і явку призовників на 

призовні комісії відповідно графіків роботи призовних комісій, а також надання 

всебічної інформації про призовників щодо їх сімейного стану, морально-

ділових якостей та інше. 

4.2. Згідно із заявками районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки забезпечити призовні дільниці необхідними 

матеріально-технічними засобами для їх роботи, а також забезпечити доставку 

призовників на збірний пункт Хмельницького обласного центру 

комплектування та соціальної підтримки. 

4.3. Утворити військово-лікарські комісії, що будуть забезпечувати 

медичні огляди громадян відповідних територіальних громад на базі 

комунальних базових лікувальних закладів у населених пунктах, у яких 

розміщені відділи Шепетівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, а також передбачити кошти на оплату 

праці  лікарів за обстеження призовників. 

4.4. Організувати роботу по проведенню контрольного медичного огляду 

призовників з направленням лікарів-спеціалістів на призовні дільниці 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

4.5. Для стаціонарного обстеження призовників в комунальних базових 

лікувальних закладах виділити десять ліжко-місць, забезпечити повне і якісне 

обстеження призовників. 

4.6. Організувати забір біоматеріалів та проведення методом 

імуноферментного аналізу тестування на COVID-19 всіх призовників, які 

призиваються до лав Збройних Сил України та інших військових формувань. 

5. Начальнику Шепетівського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції України в Хмельницькій області забезпечити 

охорону громадського порядку під час проведення заходів призову, а також 

організувати розшук і доставку призовників, що ухиляються від виконання 

військового обов’язку. 

6. Начальнику районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки після закінчення осіннього 2021 року призову на строкову 

військову службу надати інформацію районній державній адміністрації про 

результати роботи районних і міських призовних комісій. 

7. Контроль  за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та 

начальника районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки. 

 

Перший заступник 

голови адміністрації             Олександр МЕЛЬНИК 
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

26.07.2021 № 200/2021-р 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

міських призовних комісій району 

 
 

№ 

з/п 

 

 

Назва 

призовної комісії 

 

Територіальні громади 

Відділ районного 

територіального 

центру 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

1. Ізяславська міська 

призовна комісія 

Ізяславська міська,  

Плужненська сільська, 

Сахновецька сільська 

 

 

3 відділ (Ізяслав)  

 

2. 

 

Нетішинська міська 

призовна комісія 

 

Нетішинська міська 

 

 

 

1 відділ (Славута)  

 

3. 

 

Полонська міська 

призовна комісія 

 

Полонська міська, 

Понінківська селищна 

 

 

2 відділ (Полонне)  

 

4. 

 

Славутська міська 

призовна комісія 

 

Славутська міська,  

Берездівська сільська, 

Ганнопільська сільська, 

Крупецька сільська,  

Улашанівська сільська  

 

 

1 відділ (Славута) 

 

5. 

 

Шепетівська міська 

призовна комісія 

 

Шепетівська міська  

 

 

 

Шепетівський 

РТЦК та СП 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                             Наталія  ЛІННИК 
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Додаток 2 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

26.07.2021 № 200/2021-р 

 

 

Основний склад районної призовної комісії 
     

Паламарчук Віктор 

Анатолійович 

 

- заступник голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

Царук 

Сергій  Васильович 

 

- начальник Шепетівського  районного ТЦК та СП 

Ільчук 

Леся Степанівна 

- головний спеціаліст відділу освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту районної державної 

адміністрації 

Лебідь  

Володимир Борисович 

 

- начальник відділу превенції Шепетівського РУП  

ГУНП України  в Хмельницькій області*  

Наумець 

 Олександр Олександрович 

- заступник головного лікаря КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня»* 

Мельник 

Сергій Болеславович 

- викладач фізичної культури – психолог   

Шепетівського професійного ліцею* 

Брезицька 

Юлія Валеріївна 

- офіцер стройового відділення і персоналу 

військової частини А4127* 

Савчук 

Інна Анатоліївна 

- медсестра підліткового кабінету КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня», 

секретар комісії*   
 

Примітка: 

 

*  включаються  до складу районної призовної 

комісії за згодою 

 

 

 

Резервний склад районної призовної комісії 
 

Лінник Наталія Миколаївна 

 

- керівник апарату районної  державної 

адміністрації, голова комісії 

 

Чаплінський Вячеслав 

Володимирович 

- заступник начальника Шепетівського РТЦК та 

СП 
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Кравчук Марія 

Олександрівна 

 

- головний спеціаліст відділу освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту районної державної 

адміністрації 

Гнатюк Сергій Андрійович 

 

- начальник сектору дільничних офіцерів поліції 

Шепетівського РУП ГУНП України  в 

Хмельницькій області* 

Горшар  

Ірина Володимирівна 

- районний терапевт КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня»* 

Цибульська  

Наталія Вікторівна 

 

- практичний психолог Шепетівського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді* 

Брезицька 

Юлія Валеріївна 

- офіцер стройового відділення і персоналу 

військової частини А4127* 

Савчук 

Інна Анатолійовна 

- медсестра підліткового кабінету КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня», 

секретар комісії*   

Примітка: 

 

* включаються  до складу районної призовної 

комісії за згодою 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                            Наталія  ЛІННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


