
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 
02 квітня 2019 року                                                                                           № 119 

   

Про організацію та проведення призову 

громадян України на строкову військову 

службу весною 2019 року 

 
У відповідності до Указу Президента України від 30 січня 2019 року № 22/2019 «Про 

звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 

призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році», 

ст. 38 Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу», п. 33 Порядку 

організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 7 грудня 2016 р. № 921, наказу 

військового комісару Зміївського районного військового комісаріату від 21 лютого 2019 року 

№ 19, на виконання  делегованих повноважень зазначених у пункті 1 статті 36 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Комсомольської 

селищної  ради 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Завідувачам військово – обліковим бюро Сутузі А.О та Миндар Л.М. протягом 

квітня – травня  2019 року: 

1.1. відібрати картки первинного обліку громадян 1999 року народження, яким в період 

чергового призову виповниться 20 років, а також громадян, які народилися  у 1992-1999 

роках, у яких закінчилась відстрочка від призову, або  не призвані  раніше на строкову 

військову службу за різними обставинами (далі по тексту призовники); 

1.2. здійснити оповіщення зазначених  призовників за місцем їх проживання під їх 

особистий підпис у картках первинного обліку. У разі відсутності призовників за місцем їх 

проживання доводити вимогу про виклик до відома власників будинків, у яких вони 

проживають; 

1.3. щовівторка подавати на підпис Комсомольського селищного голови інформацію до  

районного військового комісаріату про результати оповіщення та виконання вимог 

законодавства призовниками та власниками будинків; 

1.4. забезпечити контроль за прибуттям призовників за викликом районного військового 

комісаріату; 

1.5. готувати звернення  до органів Національної поліції щодо громадян, які ухиляються 

від виконання військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і доставки до районного 

військового комісаріату. 

 2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 
Комсомольський 

селищний голова         Д.М.Діхтяр 

 


