
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про проведення приписки громадян України 2006 року народження до           

призовних  дільниць у січні-березні 2023 року 

 

   З метою організованого проведення приписки громадян до призовних 

дільниць, відповідно до ст. 14 Закону України “Про військовий обов’язок і 

військову службу”, статей 4 і 5 Закону України “Про правовий режим воєнного 

стану”, Указу Президента України від 24  лютого 2022 року №64/2022 “Про 

введення воєнного стану в Україні” (зі змінами),  розпорядження голови 

Закарпатської обласної військової адміністрації від 09.09.2022 року № 538 “Про 

проведення приписки громадян України 2006 року народження до призовних 

дільниць у січні-березні 2023  року”, листа начальника Мукачівського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 

24.10.2022 року №5136, керуючись п. 20 ч.4 ст.42, ч.8 ст. 59 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”,  : 

          1.  Утворити міську комісію з питань приписки. 

2.  Затвердити склад Мукачівської міської комісії з питань приписки, 

згідно з додатком до цього розпорядження. 

3. Пропонувати начальнику Мукачівського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки (Є.Пільгуй): 

  1) Провести впродовж січня – березня 2023 року на території Мукачівської 

міської територіальної громади приписку до призовної дільниці громадян чоловічої 

статі 2006 року народження. 

  2) Визначити конкретні терміни приписки і забезпечити організоване та 

якісне її проведення. 

  3)Забезпечити роботу призовної дільниці необхідною кількістю працівників 

для оформлення відповідної документації. 

  4) Спільно з відділами кадрів підприємств, установ та організацій, незалежно 

від форми власності, директорами середніх навчальних закладів, Мукачівським 

районним управлінням поліції ГУ НП України в Закарпатської області забезпечити 

повне охоплення припискою юнаків 2006 року народження. 

         5)  Підбити підсумки приписки до 21 квітня 2023 року і розробити план 

заходів щодо підготовки молоді до служби у Збройних Силах України. 

4.     Директору КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» (Є.Мешко): 
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             1) Утворити медичну комісію з питань приписки та забезпечити міську 

дільницю необхідною кількістю лікарів, середнього медичного персоналу та 

санітарок для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці. 

             2) Забезпечити медичну комісію необхідними медикаментами, обладнанням 

та інструментами. 

  3) Забезпечити позачерговий прийом громадян, які підлягають приписці до 

призовних дільниць і потребують додаткового медичного обстеження, виділивши 

для цього в лікарні необхідну кількість ліжок. 

  4) Після закінчення приписки, взяти на облік та організувати лікування 

хворих призовників і спільно з начальником Мукачівського РТЦК та СП 

здійснювати постійний контроль за лікувально-оздоровчою роботою. 

5.  Пропонувати Мукачівському районному управлінню поліції ГУ НП 

України в Закарпатської області надати Мукачівському районному 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки допомогу у 

забезпеченні громадського порядку на призовних дільницях, а також розшуку і 

доставці на призовні дільниці громадян, які ухиляються від проходження приписки. 

6.  Рекомендувати начальнику Мукачівського РТЦК та СП проінформувати 

Мукачівського міського голову про виконання цього розпорядження до 20 квітня 

2023 року. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

Міський  голова                                                                       Андрій БАЛОГА 

 
 

 

 



Додаток до 

                                                   розпорядження 

                                                                                                  міського голови 

                                                                                                  від 28.10.2022 № 385 

 

 

Склад міської комісії з питань приписки громадян до призовної дільниці на 

території Мукачівської міської територіальної громади 

 

Основний склад: 

 

голова комісії 

Пільгуй Євген Вікторович                           - начальник Мукачівського районного 

територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки (за згодою) 

секретар комісії 

Іванина Алла Володимирівна                       - медична сестра КНП «Мукачівська 

центральна районна лікарня» 

 

члени комісії 

  Кришінець-Андялошій                                 - начальник управління освіти, 

  Катерина  Олександрівна                              культури, молоді та спорту 

                                                                           Мукачівської міської ради 

 

  Шкирта Анатолій Іванович                          - начальник Мукачівського РУП ГУ 

НП в Закарпатської області (за 

згодою) 

 

    Яблонська Віра Михайлівна                         - лікар-терапевт КНП «Мукачівська 

центральна районна лікарня» 

 

  Васько Володимир                                        - головний спеціаліст відділу з питань 

  Володимирович                                             надзвичайних ситуацій,  

                                                                           мобілізаційної та оборонної роботи 

                                                                           Мукачівської міської ради 

 

Резервний склад: 

 

голова комісії 

Русин Петро Романович                               - начальник відділення призову 

Мукачівського районного 

територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки (за згодою) 



 

секретар комісії 

Коцар Оксана Богданівна                             - реєстратор КНП «Мукачівська 

центральна районна лікарня» 

 

члени комісії 

Тороні Едуард                                                       - заступник начальника Мукачівського 

Володимирович                                               РУП ГУ НП в Закарпатської області 

(за згодою) 

 

Бабуняк Наталія                                            - заступник начальника управління                                                                       

Федорівна                                                         освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради   

 

Крилов Микола                                             - лікар психіатр КНП «Мукачівська                  

Миколайович                                                   центральна районна лікарня».                                                                            

 

Васько Володимир                                        - головний спеціаліст відділу з питань 

Володимирович                                               надзвичайних ситуацій,  

                                                                           мобілізаційної та оборонної роботи 

                                                                           Мукачівської міської ради 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                         Олександр ЛЕНДЄЛ 

Мукачівської міської ради 

 

 

 

 

 


