ВОРОХТЯНСЬКА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
(друге засідання сімнадцятої сесії)
РІШЕННЯ
від 29 березня 2013 р. №213– 17/2013
смт. Ворохта
Про проведення призову громадян
селища на строкову військову
службу та прийняття на військову
службу за контрактом у 2013 році
Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову
службу”, Указу Президента України від 09.11.2012 року №635/2012 “Про строки
проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову
військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році”,
постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 “Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову
військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”,
та на виконання розпорядження голови Івано-Франківської обласної Державної
адміністрації від 04.03.2013 р. № 1126 “Про проведення призову громадян області
на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом у
2013 році”, розпорядження Надвірнянської районної державної адміністрації та
міського голови м. Яремча від 12.03.2013 р. №50-р/47., селищна рада
вирішила:
Начальнику ВОС (М.Палійчук):
1. Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі,
яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років і які не мають
права на відстрочку та громадян старшого призовного віку, які втратили право на
відстрочку від призову на строкову військову службу. Провести заходи з відбору
громадян для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили
України та у військовий резерв.
2. Медичний огляд призовників, проводити на призовній дільниці
Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового комісаріату.
3. Відправку призовників на обласний збірний пункт проводити від призовної
дільниці Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового
комісаріату (м. Надвірна вул. Шевченка 96).
4. В період до 31.12.2013 року організувати і провести звірку облікових
даних юнаків 1988-1995 року народження, які зареєстровані на території
Ворохтянської селищної ради або працюють на відповідному підприємстві і не
мають права на відстрочку з обліковими даними військового комісаріату.
Забезпечити повне охоплення обліком та оповіщенням даної категорії громадян в
визначені терміни проходження медичного огляду та призовної комісії.

5. В період до 31.12.2013 року організувати виявлення громадян призовного
віку, які зареєстровані на території Ворохтянської селищної ради і перебувають на
військовому обліку в інших військкоматах не за місцем проживання та надати
списки цієї категорії юнаків в Надвірнянсько-Богородчанський об’єднаний
районний військовий комісаріат з поміткою про військовий комісаріат в якому
вони перебувають на обліку
6. Забезпечити своєчасну і організовану явку громадян, які підлягають
призову на строкову військову службу, в районний військовий комісаріат для
проходження районної призовної комісії та відправки у війська в дні і години, що
вказані в особистих повістках, видачу їм за вимогою райвійськкомату
характеристик, довідок та інших документів, здійснювати контроль за їх явкою для
чого представникам рад особисто представляти призовників в НадвірнянськоБогородчанський об’єднаний районний військовий.
7. Своєчасно проводити розшук призовників, які ухиляються від
проходження районної призовної комісії та відправки в Збройні Сили України,
доставляти їх на призовну району дільницю, у відповідності до ст. 68 Постанови
Кабінету Міністрів України № 352 від 21.03.2002 року.
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника ВОБ
М.Палійчук.

Селищний голова

П.Кермощук
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