
 
 
 
 
Про проведення приписки громадян 
України 2006 року народження до 
призовних дільниць у січні-березні 
2023 року 

 
 

На підставі статті 27 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову 
службу”, Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, указів 
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в 
Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352 “Про затвердження 
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову 
військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрак-
том”: 

1. Обласному територіальному центру комплектування та соціальної під-
тримки:  

1) забезпечити проведення в місті Хмельницький та районах області у 
січні-березні 2023 року приписки до призовних дільниць громадян, яким у рік 
приписки виповнюється 17 років, а також виявлення і попередній відбір канди-
датів для направлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних 
закладах або військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, направ-
лення призовників, придатних за медичними та іншими показниками для про-
ходження підготовки з військово-технічних спеціальностей; 

2) спільно з Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміні-
страції визначити порядок забезпечення медикаментами та інструментарієм для 
оснащення лікарських кабінетів призовних дільниць районних (міських) тери-
торіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і обласного збір-
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ного пункту та порядок залучення лікарів закладів охорони здоров’я для 
проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці. 

2. Районним військовим адміністраціям, рекомендувати виконавчим комі-
тетам міських рад для проведення приписки громадян до призовних дільниць: 

1) затвердити персональний склад районних (міських) комісій з питань 
приписки, порядок їх проведення; 

2) забезпечити районні (міські) територіальні центри комплектування та 
соціальної підтримки необхідною кількістю технічних працівників та обслуго-
вуючого персоналу, обладнаними приміщеннями, які відповідають вимогам 
проведення цієї роботи, медикаментами, інструментарієм, медичним і госпо-
дарським майном, автомобільним транспортом та забезпечити здійснення охо-
рони громадського порядку на призовних пунктах. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
забезпечити: 

1) безкоштовне проведення лабораторних і рентгенівських оглядів усіх 
громадян, які підлягають приписці; 

2) своєчасну передачу територіальним центрам комплектування та соці-
альної підтримки за їх запитами медичної документації громадян, що підля-
гають приписці, та списків осіб, які знаходяться на обліку лікувальних закладів 
з приводу туберкульозу, нервово-психічних, шкірно-венеричних та інфекційних 
захворювань; 

3) сприяння проведенню у грудні 2022 року інструктивно-методичних 
занять з лікарями, які братимуть участь у медичному обстеженні під час при-
писки юнаків; 

4) ретельне медичне обстеження громадян, які підлягають приписці, виді-
лення у лікувальних закладах необхідної кількості ліжок для встановлення 
дійсного стану їх здоров’я у стаціонарних умовах. 

4. Начальнику Хмельницького обласного територіального центру ком-
плектування та соціальної підтримки Володимиру ВОЗНОМУ організувати 
у грудні 2022 року інструктивно-методичні заняття з районними (міськими) 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, посадо-
вими особами, відповідальними за обліково-призовну роботу та роботу з пи-
тань організації та проведення приписки. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату обласної державної адміністрації Оксану ВЖЕШНЕВСЬКУ та началь-
ника Хмельницького обласного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Володимира ВОЗНОГО. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


