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Про створення та функціонування 
на території області призовних 
комісій під час дії воєнного стану  

 
 
Відповідно до Закону України “Про внесення зміни до Закону України 

“Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей призову на 
строкову військову службу та діяльність призовних комісій під час дії воєнного 
стану”, Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, указів Прези-
дента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в 
Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, на підставі 
статей 6, 27, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону 
України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента 
України від 29 грудня 2021 року № 687/2021 “Про звільнення в запас військово-
службовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів 
та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році”: 

1. Під час дії воєнного стану для керівництва та контролю за роботою 
міських і районних призовних комісій утворити обласну призовну комісію у 
складі згідно з додатком. 

2. Начальникам районних військових адміністрацій, міським головам: 
1) утворити районні та міські призовні комісії і затвердити графіки їх 

засідань; 
2) роботу призовних комісій розпочати з 14 листопада 2022 року; 
3) контрольний медичний огляд призовників, які підлягають виклику на 

призовні комісії, розпочати з 14 листопада 2022 року; 
4) згідно із заявками територіальних центрів комплектування та соціаль-

ної підтримки забезпечити призовні дільниці медикаментами, інструментарієм, 
медичним та господарським майном. Вирішити питання доставки призовників 
на збірний пункт Хмельницького обласного територіального центру комплекту-
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вання та соціальної підтримки та виготовлення типографської продукції, необ-
хідної для якісного проведення призову; 

5) вжити заходи щодо утворення постійно діючих робочих груп із залу-
ченням працівників районних (міських) територіальних центрів комплектуван-
ня та соціальної підтримки та місцевих підрозділів Міністерства внутрішніх 
справ України для проведення розшуку і доставки призовників, які не з’являються 
на призовні комісії. 

3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації забезпечити:  
1) медичне обстеження призовників із залученням висококваліфікованих 

лікарів, медичних сестер відповідно до вимог наказу Міністра оборони України 
від 14 серпня 2008 року № 402 “Про затвердження Положення про військово – 
лікарську експертизу в Збройних Силах України”, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800. 

2) збірний пункт Хмельницького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки медичним майном та інструментарієм. 

4. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції України в 
області забезпечити охорону громадського порядку на збірному пункті та 
призовних дільницях районів (міст). 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації від 27.09.2022 № 359/2022-р “Про організацію 
в області чергового призову громадян України на строкову військову службу у 
жовтні-грудні 2022 року”. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату обласної державної адміністрації та начальника Хмельницького облас-
ного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


