
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 41

 16.04.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про організацію та проведення чергового
призову громадян України на строкову
військову службу у квітні-червні 2019 року
на території Миколаївської сільської ради

Відповідно  до  пункту  1  статті  36,  статті  52  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  військовий
обов’язок  і  військову  службу»,  Указу  Президента  України  від  30.01.2019
№ 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2019 році», на виконання розпорядження голови
Сумської  обласної  державної  адміністрації  від  14.02.2019  №  96-ОД  «Про
організацію та проведення чергового призову громадян України на строкову
військову службу у квітні-червні 2019 року», на виконання розпорядження го-
лови  Сумської  районної  державної  адміністрації  від  01.03.2019  №  83-ОД
«Про  організацію  та  проведення  чергового  призову  громадян  України  на
строкову військову службу у квітні-червні 2019 року на території Сумського
району», з метою забезпечення призову на строкову військову службу придат-
них  за  станом  здоров’я  до  військової  служби  громадян  України  чоловічої
статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та
старших осіб, які не досягли 27 річного віку і не мають права на звільнення
або відстрочку від призову на строкову військову службу, які мешкають на те-
риторії Миколаївської сільської ради,  виконавчий комітет сільської ради,
вирішив:

1.  Відповідальній особі за військовий облік в виконавчому комітеті сі-
льської ради (Железняк Л.І,) до 01.07.2019  року: 

1.1   забезпечити  своєчасне  надання  необхідних  відомостей  про
призовників,  оповіщення  їх  про  виклик  та  здійснення  контролю  за
результатами  оповіщення  щодо  прибуття  призовників  до  Сумського
районного  військового  комісаріату  у  відповідності  до  вимог  чинного
законодавства України;

1.2.  забезпечити  виконання  вимог  Закону  України  «Про  військовий
обов’язок і  військову службу»,  а  саме: на період призову не направляти у
відрядження, відкликати з відряджень осіб,  які підлягають призову;



1.3. забезпечити виконання вимог частини 1 статті 38 «Про військовий
обов’язок і військову службу»;

1.4.  організувати  забезпечення   транспортом  для  підвезення
призовників  у  супроводі  відповідальної  особи  для  здачі  аналізів,
проходження медичної та призовної комісії;

1.5.інформувати  сектор  взаємодії  з  правоохоронними  органами,
оборонної,  мобілізаційної  роботи та цивільного захисту  населення апарату
Сумської  районної  державної  адміністрації  про  результати  проведення
призову  громадян  України  на  строкову  військову  службу у  квітні  -  червні
2019  року  згідно  доведеного  плану  Сумським  районним  військовим
комісаріатом.
2. Контроль за виконаням даного рішення залишаю за собою.   

Сільський голова                                                            С.САМОТОЙ


