
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №44

від 27 версеня   2019 року

смт Воскресенське  

Про  проведення призову громадян  України на 
строкову військовуслужбу восени 2019 року»

Відповідно до п.1 статті 36 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Закону України «Про військовий обов’язок і  військову службу»,
Указу Президента України від 30.01.2019 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» та  наказу військового комісара Вітовського РВК  від 02.08.2019
№ 42  «Про  проведення  призову  громадян  України  на  строкову  військову
службу восени 2019 року», враховуючи інформацію інспектора військового
обліку СЕДНЄВОЇ О., виконавчий комітет селищної  ради

ВИРІШИВ:

1. Призначити  відповідальними за організацію та ведення військового обліку
військовозобов’язаних  і  призовників:  інспектора  з  військового  обліку  -
СЕДНЄВУ О., виконуючих обов’язки старост с. Калинівка – КУЗЬМІНА В.
та с. Пересадівка - БЄГЛІЦУ І. 

2.  Призвати  на  строкову  військову  службу  до  Збройних  Сил  України  та
інших військових формувань всіх громадян 2001 року народження , яким в
період  чергового  призову  виповниться  18  років,  а  також  громадян,  які
народилися у 1992-2000 роках, у яких закінчилася відстрочка від призову,
або не призвані раніше на строкову військову службу за різних  обставин.

3.  Рекомендувати з’явитися до призовної дільниці Вітовського району для
призову на строкову службу усім громадянам 2001 року народження, яким в
період чергового  призову  виповниться 18 років,  а  також громадянам,  які



народилися у 1992 – 2000 роках, у яких закінчилася відстрочка від призову,
або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.

4.   Усім  особам  призовного  віку,  які  підлягають  призову  на  строкову
військову службу і тимчасово перебувають на території Вітовського району,
рекомендувати повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у
районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.

5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, в тому числі
навчальних закладів,  незалежно від  їх  підпорядкування  і  форми власності
відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття
їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які  ухиляються від призову і  не з’являються до військового
комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодавством.

7.  Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на  начальника  відділу
загальної та організаційної роботи.

Селищний голова            О.ШАПОВАЛОВ


