
РІШЕННЯ № 14 

засідання Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної  

(за матеріалами протоколу № 7 від 18 липня  2017 року) 

 

І. Про стан виконання Указу Президента України “Про звільнення в 

запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення 

чергових призовів та чергові призови громадян на строкову військову службу 

у 2017 році” та хід відбору громадян на військову службу за контрактом в 

Дніпровському районі міста Києва 
 

Колегія Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації вирішила: 

1. Доповідь т.в.о. військового комісара Дніпровського районного   у  

м. Києві військового комісаріату Дубінчука С.М.  “Про стан виконання Указу 

Президента України “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової 

військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови 

громадян на строкову військову службу у 2017 році” та хід відбору громадян 

на військову службу за контрактом в Дніпровському районі міста Києва” 

взяти до відома. 
 

2. Підготувати та направити листи за підписом голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації керівникам підприємств, 

установ та організацій Дніпровського району міста Києва щодо надання 

уточнених списків військового обліку осіб призовного віку. 
 

Відповідальні: Онофрійчук П.В., Орел О.В. 
 

Виконавці: Орел О.В., Лобач Г.В., Сергійчук С.А., 

Ратушний А.В., Кононенко М.О. 
 

Термін: 25 липня 2017 року. 
 

3. З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 

24.02.2017  №44/2017 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової 

військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови 

громадян на строкову військову службу у 2017 році” утворити оперативні 

робочі групи у складі представників Дніпровського районного в м. Києві 

військового комісаріату, Дніпровського управління поліції Головного 

управління національної поліції у місті Києві, Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації.  

Оперативним робочим групам забезпечити вручення повісток з метою 

визначення потенційного ресурсу призовників та подальшого призову їх на 

строкову військову службу. 

 
 

Відповідальний: Орел О.В. 
 

Виконавці: Орел О.В., Кузьмін О.П., Косар Н.Р., 

Лобач Г.В., Сергійчук С.А.,  

Кононенко М.О. 
 

Термін: 15.08.2017 
 



4. Провести перший етап оповіщення, за результатами якого 

передати до Дніпровського управління поліції Головного управління 

національної поліції у місті Києві списки призовників, які без поважних 

причин не прибули до військового комісаріату. 
 

Відповідальні: Орел О.В.,Кузьмін О.В. 
 

Виконавці: Орел О.В., Кузьмін О.П., Косар Н.Р., 

Лобач Г.В., Сергійчук С.А.,  

Кононенко М.О. 
 

Термін: 10.08.2017 
 

5. Забезпечити під час проведення у Дніпровському районі міста 

Києва осіннього призову 2017 року громадян України на строкову військову 

службу почергове виділення комунальними підприємствами Дніпровського 

району м.Києва легкового автомобіля в розпорядження Дніпровського 

районного у м. Києві військового комісаріату. 
 

Відповідальний: Сушінець В.В. 
 

Виконавці: Дрижко О.О, Ковшун Є.М, Прогонюк С.Т, 

Кононенко М.О, Орел О.В. 
 

Термін: з 21.08.2017 по 30.11.2017 
 

6.  Військовому комісару Дніпровського району у м.Києві 

військового комісаріату з метою забезпечення своєчасного прибуття 

громадян призовного віку до призовних дільниць (на вимогу військового 

комісара)  організувати та провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

керівниками підприємств, установ та організацій району незалежно від 

підпорядкування та форм власності  щодо оповіщення призовників за місцем 

роботи про їх виклик  у військові комісаріати та відповідальність  керівників  

підприємств, установ та організацій за забезпечення  явки  призовників на 

призовну дільницю. 
 

Відповідальний: Орел О.В. 
 

Виконавці: Орел О.В., Лобач Г.В., Сергійчук С.А.,  

Кононенко М.О. 
 

Термін: серпень-вересень 2017 
 

7.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 


