
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

15.03.2021                                         м. Ужгород                                               № 185 

 

 

Про проведення призовів громадян України на строкову 

військову службу у 2021 році 

 

 

Відповідно до статей 6, 27 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, на виконання Закону України „Про військовий обов’язок і 

військову службу”, Указу Президента України від 24 лютого 2021 року 

№ 71/2021 „Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової 

служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян 

України на строкову військову службу у 2021 році”, з метою забезпечення 

призову громадян України чоловічої статі у квітні – червні та у жовтні – грудні 

2021 року, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, 

та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення 

або відстрочку від призову на строкову військову службу: 

 

1. Утворити обласну призовну комісію основного та резервного складу 

згідно з додатками 1 і 2. 

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати Берегівському, Мукачівському, 

Ужгородському, Хустському, Чопському міськвиконкомам: 

2.1. Проаналізувати результати попереднього призову громадян на 

строкову військову службу та вжити заходів для вдосконалення роботи щодо 

підготовки молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, утворених згідно із законами України. 

2.2. Забезпечити: 

районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної 

підтримки необхідним обладнанням, автоматизованим робочим місцем лікаря, 

для генерування електронного направлення лікарями-спеціалістами, 

інструментарієм та медикаментами для облаштування призовних дільниць, 

потрібною кількістю медичних працівників, у тому числі лікарів-спеціалістів, 

технічних працівників і транспортом у квітні – червні, жовтні – грудні 2021 

року та під час відправлення призовників до військ; 

медичний огляд призовників у березні – червні, вересні – грудні 2021 року; 

проходження призовниками, які будуть направлені лікарями призовних 

дільниць, медичного обстеження за направленням лікаря первинної медичної 

допомоги, або за електронним направленням лікарів-спеціалістів призовної 

дільниці; 
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забір біоматеріалу від призовників для тестування на вірусні захворювання 

(зокрема гепатит, ВІЛ/СНІД, COVID-19 тощо) та його доставку до закладів 

охорони здоров’я, підпорядкованих департаменту охорони здоров’я облдерж-

адміністрації; 

призовників, які прибувають на призовні дільниці та лікарів призовних 

дільниць, необхідною кількістю дезінфікуючих засобів та засобів індивідуаль-

ного захисту, для запобігання розповсюдження захворювання COVID-19 серед 

призовників та медичного персоналу; 

організовану явку громадян до районних (міських) територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки для призову на строкову військову 

службу і відправлення їх до військ, а також організацію урочистих проводів. 

3. Головам об’єднаних територіальних громад рекомендувати: 

3.1. Прийняти програми фінансування із забезпечення заходів щодо 

проведення призову громадян на строкову військову службу. 

3.2. Здійснити оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних 

центрів комплектування та соціальної підтримки призовників про їх виклик до 

районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 

підтримки та забезпечення їх своєчасного прибуття. 

4. Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області 

рекомендувати:  

4.1. Організувати розшук, затримання та доставку до районних (міських) 

військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового 

обов’язку. 

4.2. Вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які 

ухиляються від призову. 

4.3. Забезпечити громадський порядок серед призовників та проводжаючих 

на прилеглій території призовних дільниць районних (міських) територіальних 

центрів комплектування та соціальної підтримки та збірному пункті обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити: 

5.1. Виділення медичного персоналу із закладів охорони здоров’я, 

підпорядкованих департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, на 

збірний пункт для проведення медичного огляду призовників у квітні – червні, 

жовтні – грудні 2021 року та здійснення їм виплати заробітної плати. 

5.2. Проходження призовниками, які будуть повернуті за станом здоров’я 

зі збірного пункту, додаткового медичного обстеження, за електронним 

направленням лікарів-спеціалістів збірного пункту. 

5.3. Тестування призовників на вірусні захворювання (гепатит, ВІЛ/СНІД, 

COVID-19) у закладах охорони здоров’я, підпорядкованих департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

6. Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі авто-

мобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-

комунального господарства облдержадміністрації забезпечити організацію 

залучення автомобільних перевізників пасажирів для транспортного обслу-
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говування роботи збірного пункту Закарпатського обласного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки. 

7. Рекомендувати Закарпатському обласному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки: 

7.1. Організувати доступ до мережі Інтернет лікарів збірного пункту для 

генерування електронних направлень. 

7.2. Подати інформацію про підсумки проведення призовів на строкову 

військову службу у 2021 році: 

за квітень – червень до 20 липня 2021 року; 

за жовтень – грудень до 20 січня 2022 року. 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

державної адміністрації Шинкарюка І. С. 

 
 
 
 

Голова державної адміністрації                                      Анатолій ПОЛОСКОВ 

 

 



 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 

обласної призовної комісії 
 

Голова комісії 

 

ШИНКАРЮК  

Ігор Сергійович 

заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Секретар комісії 
 

 

Члени комісії: 

 

ВЕЛИЧКАНИЧ 

Юрій Дмитрович 

заступник військового комісара – начальник 

сектору комплектування Закарпатського 

обласного територіального центру компле-

ктування та соціальної підтримки                        

(за згодою) 

 

МАЗУР 

Василь Васильович 

 

головний спеціаліст відділу призову сектору 

комплектування Закарпатського обласного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (за згодою) 

 

МАЮРНИК 

Вероніка Карлівна 

заступник директора – начальник управ-

ління фінансово-економічної, кадрової, 

юридичної роботи, бухгалтерського обліку 

та звітності департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

МУЗИЧЕНКО 

Олександр Григорович 

військовий комісар Закарпатського облас-

ного територіального центру комплекту-

вання та соціальної підтримки (за згодою) 

 

НАУМОВ 

Ігор Володимирович 

завідувач сектору оборонної роботи 

управління організаційної роботи та забез-

печення діяльності керівництва облдерж-

адміністрації 

 Додаток 1 

до розпорядження 

15.03.2021 № 185 
 

ХОВПЕЙ 

Наталія Іванівна 

медсестра комунального некомерційного 

підприємства „Закарпатська обласна 

клінічна лікарня імені Андрія Новака” 

Закарпатської обласної ради (за згодою) 
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СОКАЧ 

Ярослав Іванович 

 

начальник відділу методичного забез-

печення соціальної роботи Закарпатського 

обласного центру соціальних служб                       

(за згодою) 

 

УС 

Роман Анатолійович 

заступник начальника головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області           

(за згодою) 

 

ЧЕМЕТ 

Ольга Антонівна 

заступник директора – начальник управ-

ління лікувально-профілактичної роботи, 

моніторингу якості медичної допомоги, 

правової та організаційної роботи, роботи зі 

звернення громадян департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

 

 

 

 

Військовий комісар Закарпатського 

обласного територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки 

 

 

 

Олександр МУЗИЧЕНКО 

 

 



 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

обласної призовної комісії 

 

Голова комісії 

 

ПЕТРУШКА  

Іштван Шимонович 

заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 

Секретар комісії 
 

 

Члени комісії: 
 

ШАХЛЕВІЧ 

Сергій Сергійович 

начальник відділу призову сектору 

комплектування Закарпатського обласного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (за згодою) 

 

НАУМОВ 

Ігор Володимирович 

завідувач сектору оборонної роботи управ-

ління організаційної роботи та забезпечення 

діяльності керівництва облдержадміністрації 

 

ШЕВЕРЯ 

Михайло Михайлович  

заступник директора – начальник управління 

освіти та науки департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

СІТАЛО 

Вадим Антонович 

заступник начальника управління превентив-

ної діяльності головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області 

(за згодою) 

 

КУЗЬМИК 

Володимир Миколайович 

заступник начальника управління лікувально-

профілактичної роботи, моніторингу якості 

медичної допомоги, правової та організацій-

ної роботи, роботи зі звернення громадян – 

начальник відділу організації лікувально-

профілактичної роботи та моніторингу якості 

медичної допомоги департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

 Додаток 2 

до розпорядження 

15.03.2021 № 185 
 

МАРКО 

Наталія Вікторівна 

медсестра комунального некомерційне 

підприємство Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня Ужгородської міської ради 

поліклінічне відділення (за згодою) 
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СНІЦАРЕНКО 

Тарас Вікторович 

заступник директора Закарпатського 

обласного центру соціальних служб                        

(за згодою) 

 

 

 

 

Військовий комісар Закарпатського 

обласного територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки 

 

 

 

Олександр МУЗИЧЕНКО 

 


