
 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

Про проведення в районі приписки 

громадян України 2005 року 

народження до призовних дільниць 

у січні-березні 2022 року 

 

 

На підставі статей 6, 13, 27, 31, 36, 39, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статті 14  Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу»,  Положення про підготовку і проведення призову громадян 

України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову 

службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 березня 2002 року № 352,  розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 15.09.2021 р № 707/2021-р “Про проведення приписки 

громадян України 2005 року народження до призовних дільниць у січні-березні 

2022 року”: 

1. Начальнику Шепетівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки забезпечити проведення в районі в 

січні-березні 2022 року приписку до призовних дільниць громадян, яким у рік 

приписки виповнюється 17 років, а також попередній добір кандидатів для 

направлення у вищі військові навчальні заклади і вищі навчальні заклади, які 

мають військові навчальні підрозділи, на навчання за програмами підготовки на 

посади осіб офіцерського складу, направлення призовників, придатних за 

медичними та іншими показниками, для проходження підготовки з військово-

технічних спеціальностей у навчальні заклади Товариства сприяння обороні 

України і професійно-технічні навчальні заклади. 

2. Затвердити персональний склад районної комісії з питань приписки 

згідно додатку 1. 

3. Рекомендувати головам міських територіальних громад району спільно 

з селищними та сільськими територіальними громадами, відповідно до 

розподілу громад і відділів Шепетівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, для проведення приписки громадян 

до призовних дільниць (додаток 2): 

1) затвердити персональний склад міських комісій з питань приписки, 

порядок їх проведення; 
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2) забезпечити відділи районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки обладнаними приміщеннями, які 

відповідають вимогам проведення приписки, інструментарієм, медичним і 

господарським майном та забезпечити охорону громадського порядку під час 

приписки. 

3) організувати безкоштовне проведення лабораторних і рентгенівських 

оглядів громадян, які підлягають приписці; 

4) своєчасно передавати відділам районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки за їх запитами,  медичної  

документації громадян, що підлягають приписці, та списків осіб, які 

знаходяться на обліку лікувальних закладів з приводу туберкульозу, нервово-

психічних, шкірно-венеричних та інфекційних захворювань; 

5) організувати медичне обстеження громадян, які підлягають приписці, 

виділення  у лікувальних закладах необхідної кількості ліжок  для встановлення 

дійсного стану їх здоров’я у стаціонарних умовах. 

4. Начальнику Шепетівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки підготувати і провести в січні 2022 

року інструктивно-методичні заняття по організації та проведенні приписки з 

посадовими особами, відповідальними за облікову-призовну роботу, з питань 

організації та проведення приписки. 

5. 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. 

 

 

 

 

Голова адміністрації       Анатолій КАТЕРЕНЧУК 
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

23.09.2021 № 246/2021-р 

 

СКЛАД 

районної комісії з питань приписки громадян 

до призовної дільниці 

 

Царук 

Сергій  Васильович 

-  начальник районного територіального 

центру комплектування та соціальної 

підтримки, голова комісії 

 

Лебідь  

Володимир Борисович 

- начальник сектору превенції 

Шепетівського відділу поліції ГУ НП в 

Хмельницькій області * 

Наумець  

Олександр Олександрович  

- заступник головного лікаря НКП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

з медичного обслуговування населення* 

Козачук  

Олена Володимирівна 

- завідувач сектору з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби у 

справах дітей райдержадміністрації 

 

Ільчук  

Леся Степанівна 

- головний спеціаліст відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

 

Примітка: 

 

  * включаються до складу районної комісії 

з питань  приписки за згодою 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації  Наталія ЛІННИК 
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Додаток 2 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

23.09.2021 № 246/2021-р 

 

Розподіл органів місцевого самоврядування Шепетівського району 

 по взаємодії з відділами районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки,  для проведення приписки громадян  

до призовних дільниць 
№№ 

п/п 

Орган місцевого самоврядування районні (міські) ТЦК 

та СП 

1. Білогірська селищна рада 4 відділ Шепетівського 

РТЦК та СП 

(смт.Білогір’я) 
2. Ямпільська селищна рада 

3. Ізяславська міська рада 3 відділ Шепетівського 

РТЦК та СП 

(м.Ізяслав) 
4. Плужненська сільська рада 

5. Сахновецька сільська рада 

6. Полонська міська ОТГ 2 відділ Шепетівського 

РТЦК та СП 

(м.Полонне)  
7. Понінківська селищна ОТГ 

8. Нетішинська міська ОТГ  

1 відділ Шепетівського 

РТЦК та СП 

(м.Славута)  

9. Славутська міська ОТГ 

10. Берездівська сільська ОТГ 

11. Ганнопільська сільська ОТГ 

12. Крупецька сільська ОТГ 

13. Улашанівська сільська ОТГ 

14. Шепетівська міська ОТГ  

Шепетівський РТЦК 

та СП 

(м.Шепетівка) 

15. Грицівська селищна ОТГ 

16. Ленковецька сільська ОТГ 

17. Михайлюцька сільська ОТГ 

18. Судилківська ОТГ 

  

Керівник апарату адміністрації  Наталія ЛІННИК 

 


