
        
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   16.11. 2011 року  № 655  
 
 
 
    
 
 
 

У відповідності із Законом України "Про  вiйськовий обов’язок  i 
вiйськову службу", Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 
року № 352 та на виконання розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 04.10.2011 року № 343 , з метою організованого та своєчасного 
проведення приписки юнаків міста 1995 року народження, до призовної 
дільниці , взяття їх на військовий облік та визначення їх кількості, ступеня 
придатності до військової служби, встановлення  їх освітнього рівня, здобутої 
спеціальності і рівня фізичної підготовки, керуючись п.1 ст.36 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської  
міської ради : 

 
Р І Ш А Є : 
 

1. Протягом сiчня - березня 2012 року провести приписку громадян 1995 
року народження, проживаючих на території міста Коростень, по місцю їх 
постійного чи тимчасового проживання. Приписку провести на базі призовної 
дiльницi м.Коростень за адресою : м.Коростень вул.В.Сосновського, 17. 

2. Створити комiсiю з питань приписки громадян до призовної дiльницi у 
складi : 

Голова комiсiї: 
Філоненко В.М.   -  військовий комісар Коростенсько-Лугинського 
                                    об’єднаного районного військового комісаріату  

Члени комiсiї: 
Кобилінський В.А.- головний спеціаліст відділу освіти виконавчого  

     комітету Коростенської міської ради                    
Філоненко С.А.    - заступник начальника Коростенського МВ УМВС 
                                  з кадрового забезпечення  

Про приписку до призовної    
дільниці м.Коростень громадян 
1995 року народження та медичний 
огляд юнаків 1996-1997 років 
народження. 
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Ходаківський С.В.  - лікар Коростенської центральної міської лікарні 
 
Микитчук О.Ф.    - директор Коростенського міського ЦСССДМ 

- секретар  комісії 
Зосименко М.М. - медсестра Коростенської центральної міської  

   поліклініки 
 
На перiод вiдсутностi членiв комiсiї створити резервний склад комiсiї : 
 

Голова комiсiї: 
Горбань С.І. - заступник  військового комісара Коростенсько- 

             Лугинського ОРВК  
Члени комiсiї: 

Шахрай О.В. - головний спеціаліст відділу освіти виконавчого  
  комітету Коростенської міської ради 

Бошаков Р.О. - помічник заступника начальника Коростенського  
                                 МВ УМВС по роботі з особовим складом.                        
Дуб І.М.  - лікар Коростенської центральної міської  

   поліклініки 
Редчиць О.В.       - спеціаліст 1 категорії Коростенського міського  

             ЦСССДМ 
Секретар комісії : 

Каленська Л.В. - старша медична сестра Коростенської центральної  
  міської поліклініки 

 
3. Начальникам ВЖРЕП № 1, 2, 3, 4,  ОСББ "Локомотив", ОСББ 

"Iскорость", ОСББ "Форфоровик", Житлового сервісу № 5, керівникам 
підприємств,  установ,  органiзацiй та навчальних  закладiв, незалежно від 
підпорядкування і форм власності, вжити заходів до виконання всіх вимог 
Закону України “Про  військовий  обов’язок і військову службу”: 

3.1. в строк до 20.11.2011 року подати до Коростенського-Лугинського 
ОРВК списки юнаків 1995 року наpодження та  стаpших, які до цього часу не 
пpиписані до пpизовної дільниці; 

3.2. виділяти згідно замовлень військкомату технічних працівників для  
роботи на призовній дільниці міста Коростень (згідно графіка  Додаток № 1); 

3.3. виділяти автотранспорт для розшуку допризовників, які без поважних 
причин не з’являються на призовну дільницю (згідно графіка Додаток № 2);  

3.4. за членами комісії з питань пpиписки, технічними працівниками, 
зберігається  місце роботи, займана посада та середній заробіток за основним 
місцем роботи. згідно Закону України "Про військовий обов’язок і військову 
службу" ст. 43 п.6. 
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3.5 зобов'язати керiвникiв ВЖРЕП №№ 1, 2, 3, 4,  ОСББ "Локомотив", 

ОСББ "Iскорость", ОСББ "Форфоровик", Житлового сервісу № 5,  керiвникiв 
пiдприємств якi мають вiдомче житло та гуртожитки , здiйснюють експгуатацiю 
будинкiв, незалежно вiд форм власностi та їх пiдпорядкування, а також 
домовласники,своєчасно сповiщати призовникiв про їх виклик  у вiйськкомат, 
на  комiсiї з питань приписки , забезпечити своєчасне прибуття за викликом та 
розшук їх за мiсцем проживання. 

 
4. Головному лікарю Коростенської ЦМЛ ( Гордійчук В.П.) : 
4.1. забезпечити медичну комiсiю необхiдним обладнанням i  

медикаментами згідно замовлення військкомату; 
4.2. до 15 грудня 2011 року на осіб, що підлягають приписці, надіслати в 

об'єднаний районний військовий комісаріат амбулаторні  картки  (форма № 25) 
з вкладними аркушами (форма № 25/1-Ю) і списки юнаків, які перебувають на 
обліку в психіатричному, неврологічному, шкіро-венеричному, 
протитуберкульозному та наркологічному диспансерах (кабінетах); 

4.3. для стацiонарного обстеження  та лікування допризовників видiлити  
в кожному стаціонарному відділенні по 5 лiжок;  

4.4. виділити секретаря комісії з питань пpиписки, та на час виконання 
обов’язків з 02.01.2012 року по  31.03.2012 року, тимчасово звільнити від 
службових обов’язків; 

4.5. згідно замовлення військкомату виділяти лікарів-фахівців та  середній 
медичний персонал (з розрахунку одна медсестра на кожного лікаря 
спеціаліста) для проведення медичного огляду допризовників на призовній  
дільниці; 

4.7. провести прийом аналізів крові допризовників на групу і резус 
фактор, провести щеплення проти дифтерії та правцю (стовбняку); 

4.8. при недостачі лікарів - фахівців направляти лікарів-фахівців з 
центральної районної поліклініки згідно заявок; 

4.9. на дні пpоведення медичних комісій виділити одного санітаpного 
працівника для підготовки пpизовної дільниці до роботи; 

4.10. забезпечити флюорографічне обстеження органів грудної клітини   
допризовників у період проходження ними приписки; 

4.11. забезпечити поглиблений медичний огляд громадян, яким у 2012 
році виповнюється 13 років, складом лікарів-фахівців комісії з питань приписки.   

 
5. Начальнику Коростенського міського вiддiлу УМВС України в 

Житомирськiй області ( Калітка В.К.): 
5.1. надіслати у військкомат списки  юнаків 1995 р.н, якi притягалися до 

кримiнальноi вiдповiдальностi,   знаходяться пiд слiдством,   викликалися в 
органи  внутрішнiх  справ за  антисуспiльну поведiнку, зловживання алкоголем i 
наркотичними речовинами.  

5.2. дати вказівку начальнику паспортного столу, що з 01.01.2012 року 
проводити реєстрацію i виписку допризовникiв 1995 року народження по їх 
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облiково-вiйськових документах тільки з вiдмiтками  вiйськового комiсаріату 
про прийняття на   вiйськовий облiк або зняття з нього; 

5.3. проводити розшук осiб, якi ухиляються вiд приписки  i органiзувати їх 
доставку на комiсiю. 

 
6. Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 

(Краснокутська А.В.): 
 6.1. у всіх школах міста поновити наочну агітацію стосовно військово-

патріотичного виховання, висвітлення питань проходження сторокової 
військової служби та служби за контрактом. Закінчити оформлення куточків 
військово-патріотичного виховання. Залучати для проведення заходів виховної 
та культурно-масової роботи ветеранів війни і праці, воїнів-інтернаціоналістів; 

6.2. виділити навчальний заклад до якого закріплятимуться призовники, 
які потребують підвищення освітнього рівня і вивчення державної мови. 

 
7. Начальнику упpавління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради (Єсін І.В.) : 
надати до 01.12.2011 року у вiйськкомат списки юнаків 1995 року 

народження, яких визнано iнвалiдами. 
 
8. Начальнику ДНД „Яструб” (Хлань П.В.): 
виділити для підтримання громадського порядку на призовній дільниці 1 

дружинника з 03.01.2012 року по 31.03.2012 року. 
 
 9. Затвердити комплексний план лікувально-оздоровчої роботи серед 

допризовників та призовників міста Коростень Житомирської області на 2012 
рік. Згідно додатка № 3. 

 
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Дзигу О.О. 
 
 

Міський голова                                                                               В.Москаленко  
 
 
 
 

  Заступник міського голови 
О.Дзига 

 
Військовий  комісар  Коростенсько–Лугинського ОРВК 

В.Філоненко 
 

                                        Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська    
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    Додаток  1 

      до рішення міськвиконкому 
від  16.11.2011р. № 655 

       
 
 
 
 
 

Р О З Р А Х У Н О К 
видiлення технiчних працiвникiв для забезпечення 

приписки юнакiв до призовної дiльницi міста Коростень  
з 01 грудня 2011 року по 31 березня 2012 року 

                                                                     
№ 
з/п Найменування пiдприємств К-сть осiб Примітка  

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 

Відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 
 
Приватне акціонерне товариство 
«Фірма-Арсанія» 
 
Публічне акціонерне товариство 
“Коростенський хлібозавод” 
 
КП «Водоканал» 
 
ДНД „Яструб” 
 
Коростенська дистанція сигналізації та 
зв’язку 
  
Відділ культури і туризму виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
1 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                      А.Охрімчук                                                      
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Додаток  2 

      до рішення міськвиконкому 
від 16.11.2011р. №655 

       
 

  
 
 
 

 
Р О З Р А Х У Н О К 

видiлення автотранспорту для забезпечення 
приписки юнакiв до призовної дiльницi 

міста Коростень 
  
 

№ 
з/п Найменування підприємства Примітка  

1 Приватне акціонерне товариство “Коростенський завод ЗБШ”  

2 Публічне акціонерне товариство „Коростенський кар’єр”  

3 Публічне акціонерне товариство «Коростенський 
машинобудівний завод»  

4 УВП «УТОС»  

5 ТОВ «Автосвіт ЛТД»  

6 ПВНЗ ТСОУ “Коростенський технічний коледж”   

7 Публічне акціонерне товариство «Завод Янтар»  

8 ЗАТ „Трубосталь”  

9 Локомотивне депо ст.Коростень  

 
 
 
 
 
                                    
Керуючий справами виконкому                                                      А.Охрімчук     
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Додаток  3 
      до рішення міськвиконкому 

від 16.11.2011р. № 655 
       

 
 

 

комплексний  план 
лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників 

міста Коростень Житомирської області на 2012 рік. 
 

№№ 
пп. Найменування заходів Термін 

викон. Виконавець. 
Відм.  
про 

викон 
1 2 3 4 5 

1 

Подати запити та отримати від директорів 
навчальних закладів, підприємств та 
організацій алфавітні списки на юнаків 15-16 
річного віку звірити отриманні списки зі 
списками райвійськкомату (Ф-1). 

До 01.12.11 
Коростенсько-

Лугинський 
ОРВК 

 

2 Скласти графік проведення диспансеризації 
юнаків міста До 01.12.11 ЦМЛ  

3 

Повідомити міськвиконком про стан 
лікувально –оздоровчої роботи серед юнаків 
допризовного та призовного віку про 
медичне забезпечення при приписці та 
призову. Підготувати проекти рішень 
міськвиконкому, про заходи по забезпеченню 
цієї роботи на 2012 рік.  

До 31.12.11 
Коростенсько-

Лугинський 
ОРВК 

 

Диспансеризація юнаків 

1 

Призначити лікаря відповідального за 
диспансеризацію та виділити лікарів-
спеціалістів психіатра, терапевта, 
невропатолога, хірурга, стоматолога, та інш. 
У тому числі для проведення аналізів 
рентгеноскопії грудної клітини.  

До 01.12.11 ЦМЛ  

2 

Провести інструктивні заняття з лікарями, 
виділеними для проведення диспансеризації 
юнаків міста, на яких вивчити 
інстр.методичні вказівки та графік роботи.  

01.12.11 ЦМЛ  

3 

Підготувати приміщення для проведення 
диспанс., забезпечити їх медичним та 
санітарно-господ. майном .Диспансерні 
огляди проводити тільки на призовній 
дільниці. 

01.12.11 ЦМЛ  

4 

Забезпечити лікувальні установи, які 
проводять диспанс. юнаків, бланками 
амбулаторних карток  (Ф 025-І/У)та 
амбулаторних карток диспансерного  

До 01.12.11 ЦМЛ  
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обстеження ( Ф 030) 

1 2 3 4 5 

5 
Організувати та довести до відома керівників 
навч.закл. та організацій міста графік 
диспансеризації.   

До 01.12.11 ЦМЛ  

6 

Провести всім юнакам флюорографію, 
загальні аналізи сечі, дослідження калу на 
яйця глисту, імунологічні проби з наступною 
вакцинацією або ревакцинацією проти 
дифтерії, туберкульозу, а також  інші проф. 
щеплення. 

Згідно 
графіку. ЦМЛ  

7. 

Провести диспансерні огляди юнаків 
лікарями-спец. з обов’язковою 
антропометрією та вимірюванням 
артеріального тиску. 

Згідно  
графіку. ЦМЛ  

8. 
Скласти поіменні списки юнаків, які 
потребують лікування та прикріпити їх до 
лікувальних закладів. 

До 01.04.12 ЦМЛ  

9. 

Передачу 15-літніх юнаків для подальшого  
нагляду, та оздоровленню в  підлітковому 
кабінеті провести в І кварталі року зі 
складанням акту передачі.  

До 01.04.12 ЦМЛ  

11 Подати відомості диспансеризації лікувально-
оздоровчої роботи серед юнаків 

Що 
квартально ЦМЛ  

Приписка ,призов та лікувально-оздоровча робота серед призовників 

1 

Подати запити в лікувально-оздоровчі та 
профілактичні установи на : 
- Амбулаторні картки хворого та вкладні 

листки до них; 
- Списки осіб, які стоять на обліку в зв’язку 

з туберкульозом , нервово-психичні, 
шкірно-венер. та інфекційних 
захворювань, які стоять на обліку в 
міліції, засуджених судом та ін. 

До 25.12.11 
Коростенсько-

Лугинський 
ОРВК 

 

2 

Уточнити в які саме лікувально-проф. 
установи потрібно направляти призовників 
які потребують обстеження та стаціонарного 
лікування 

До 25.12.11 
Коростенсько-

Лугинський 
ОРВК 

 

3 Призначити лікаря, члена призовної комісії, 
старшим лікарем по приписці.  До 25.12.11 Коростенсько-

Лугинський ОРВК  

4 

Виділити досвідчених лікарів-спеціалістів для 
медосвідоцтва при приписці (офтальмолог, 
оторіноларінголог, стоматолог, терапевт, 
хірург,травматолог, нервополтолог, 
психіатр)та середній медперсонал.  

До 25.12.11 

ЦМЛ, 
Коростенсько-

Лугинський 
ОРВК 

 

5 Виділити необхідний медінструментарій та 
санітарно-господарське майно . До 25.12.11 ЦМЛ  

6 
З лікарями провести заняття на якому 
вивчити вимоги Наказу МО №402 та інші 
документи по організації медосвідоцтва . 

До 13.01.12 
Коростенсько-

Лугинський 
ОРВК 

 

7 Провести призовникам флюорографію 
грудної клітини, аналіз крові, сечі, ЕКГ.  

Згідно 
графіку ЦМЛ  

8 Провести призовникам санацію ротової Постійно ЦМСП  



 9 
порожнини. 

1 2 3 4 5 

9 

По закінченню кожного робочого дня 
підвести підсумки, вивчити особові справи 
призовників призначених на медос. на 
слідуючи дні. 

13.01.12- 
31.03.12 

Коростенсько-
Лугинський 

ОРВК 
 

10 
Скласти списки призовників, які потребують 
лікування, та направити їх в лікувальні 
заклади . 

По закін. 
Приписки. 

Коростенсько-
Лугинський 

ОРВК 
 

11 

По закінченню лікування на кожного 
призовника подати в РВК відривні талони 
лік. карток призовників Ф-053 для 
приєднання їх до особових справ.  

На протязі 
року. Лікар-член ПК  

12 
Завести жорсткий контроль за обстеж. 
призовників під час призовної компанії. Під час 

призову 

Коростенсько-
Лугинський 

ОРВК 
 

13 

Забезпечити поглиблений огляд хлопчиків, 
яким в календарному році виповнюється  13 
років, складом лікарів-сп. комісії  на приз. 
дільниці відразу після закінчення приписки. 

Лютий-
березень ЦМЛ  

14 

Підготувати та направити на ОЗП разом з 
іншою документацією призовників, які 
направлені до військ. Забезпечити медогляд 
призовників в день відправ. 

Під час 
призову 

ЦМЛ, 
Коростенсько-

Лугинський 
ОРВК 

 

15 
Провести контрольне медосвід. приз. які 
визнані непридатними до військової служби. Під час 

призову 

Коростенсько-
Лугинський 

ОРВК 
 

16 

Вивчити причину повернення із військ 
призовників за станом здоров’я, виробити 
заходи по поліпшенню роботи серед юнаків 
та призовників 

При необх. 

ЦМЛ, 
Коростенсько-

Лугинський 
ОРВК 

 

17 

Узагальнити кращий досвід організації та 
проведення лік.-оздоровчої роботи серед 
допризовної молоді та розглянути його серед 
лікувальних закладів міста. 

Весна- 
Осінь 

Коростенсько-
Лугинський 

ОРВК 
 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                      А.Охрімчук                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


