
  
         УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21 листопада 2022 р. Стрий №542

Про підготовку та проведення 
приписки громадян України до 
призовної дільниці у 2023 році  

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про військовий обов’язок і військову службу»” та на виконання розпоряджень 
Львівської обласної військової адміністрації від 07.10.2022 №444/0/5-22 «Про 
підготовку та проведення приписки громадян України до призовних дільниць 
області у 2023 році», Стрийської районної  військової адміністрації від 13.10.2022 
№ 101 «Про підготовку та проведення приписки громадян України до призовних 
дільниць Стрийського району в 2023 році» в січні-березні 2023 року буде 
проводитись приписка до призовної дільниці Стрийського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - РТЦК та 
СП) громадян територіальної громади 2006 року народження. З метою взяття 
громадян на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня 
придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої 
спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення їх особистих 
якостей 
В И Р І Ш И В:

1. Стрийському центру надання адміністративних послуг (І.Зрайло), 
старостам старостинських округів територіальної громади,  структурному 
підрозділу «Стрийський фаховий коледж ЛНУП» (І. Рінило), управлінню освіти 
міської ради (Л. Стасенко), керівникам закладів професійної та загальної 
середньої освіти,  підприємств, установ і організацій громади, незалежно від 
підпорядкування і форми власності, управителям багатоквартирних будинків 
громади:

1.1. До 26 листопада 2022 року подати в Стрийський РТЦК та СП списки  
громадян 2006 року народження, які підлягають приписці до призовних дільниць. 

1.2. Відповідно до розпорядження начальника Стрийського РТЦК та СП 
провести оповіщення громадян України, які підлягають приписці до призовних 
дільниць, та забезпечити їх прибуття за викликом.

2. Начальнику управління освіти (Л. Стасенко) виділити в Стрийський 
РТЦК та СП психологів для роботи у складі районної комісії з питань приписки 
згідно з додатком 1.

3. Начальнику відділу охорони здоров’я (І. Равлінко):



3.1. Виділити в Стрийський РТЦК та СП медичних працівників для роботи 
у складі комісії з питань приписки згідно з додатком 2.

3.2. Виділити в Стрийський РТЦК та СП лікарів-спеціалістів для роботи у 
складі медичної комісії з питань приписки згідно із додатком 3. 

  3.3. Організувати на призовній дільниці з громадянами, які підлягають 
приписці, заняття з питань профілактики ВІЛ/СНІДУ, для цього виділити 
відповідних медичних фахівців.

3.4. Забезпечити призовну дільницю медикаментами, інструментарієм, 
медичним і господарським майном.

4. Відділу організаційної роботи виконавчого комітету міської ради 
(М. Колосовська) та старостам стростинських округів територіальної громади 
виділяти  Стрийського РТЦК та СП згідно графіку по одному діловоду для 
забезпечення організованого та якісного проведення приписки. 

5. Стрийському центру надання адміністративних послуг (І.Зрайло) 
щомісяця повідомляти Стрийському РТЦК та СП про реєстрацію (зняття з 
реєстрації), зміну місця проживання чи перебування призовників.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника  
міського голови М. Дмитришина.

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ 
 


