
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

22.12.2020                                        смт Воскресенське               № 74

Про  підготовку  та  проведення
приписки  громадян  2004  року
народження  до  призовної  дільниці
Вітовського  району  Миколаївської
області

          На підставі 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  р.  №352 (зі  змінами),  розпорядження Вітовської  РДА від  14
грудня 2020 року № 384-р «Про підготовку та проведення приписки громадян
2004  року  народження  до  призовної  дільниці  Вітовського  району
Миколаївської  області  у  2021  році»,  враховуючи  інформацію  старшого
інспектора  з  військового  обліку  Гаврюк  Т.С.  та  інспектора  з  військового
обліку  Седнєвої О.В., виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Старшому  інспектору  з  військового  обліку  Гаврюк  Т.С.  та
інспектору  з  військового  обліку  Седнєвій  О.В.  перевірити  відомості  щодо
громадян 2004 року народження, які проживають на території селищної ради.
У разі виявлення осіб, які не перебувають на обліку призовників, підготувати
необхідні  документи  для  приписки  і  повідомити  Вітовський  районний
військовий комісаріат.

2. Старшому  інспектору  з  військового  обліку  Гаврюк  Т.С.  та
інспектору з військового обліку Седнєвій О.В. виготовити особові справи на
громадян, які підлягають приписці.



3. З  01  січня  по  31  березня  2021  року  провести  приписку  до
призовної дільниці Вітовського району Миколаївської області громадян 2004
року народження.

4. Забезпечити повну і своєчасну явку у військовий комісаріат усіх
громадян 2004 року народження і старших юнаків, які раніше не проходили
приписку.

5. Спільно з громадянами, які  підлягають приписці,  направити до
Вітовського РВК старшого інспектора з  військового обліку Гаврюк Т.С.  та
інспектора з військового обліку Седнєву О.В. (згідно затвердженого графіку).

6. Старшому  інспектору  з  військового  обліку  Гаврюк  Т.С.  та
інспектору  з  військового  обліку  Седнєвій  О.В.  ознайомити  начальника
ВОКМС Воскресенської селищної ради Шаланича Я.М. з розпорядженням
голови Вітовської РДА № 384-р від 14.12.2020 року для організації прибуття
до  РВК  разом  з  юнаками  викладачів  предмету  «Захист  Вітчизни»  або
медичного персоналу.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного
голову.

Селищний голова                                                             Олександр
ШАПОВАЛОВ


