
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о.голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

___________ І.Щербак 

 

Рішення № ____ 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

(за матеріалами протоколу №7 від 14 липня  2015 року) 
 

І.Про виконання Указу Президента України від 14.01.2015 №15/2015 “Про 

часткову мобілізацію” та Указу Президента України від 17.02.2015 №88/2015 

“Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян 

України на строкову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 

2015 році” за перше півріччя у Дніпровському районі м. Києва 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

вирішила: 
 

1.  Доповідь військового комісара Дніпровського району м.Києва “Про 

виконання Указу Президента України від 14.01.2015 №15/2015 “Про часткову 

мобілізацію” та  Указу Президента України від 17.02.2015 №88/2015 “Про строки 

проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову 

службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році” за перше півріччя 

у Дніпровському районі м. Києва” взяти до відома. 
 

2. Військовому комісаріату Дніпровського району м. Києва, сектору з 

питань оборонної та мобілізаційної роботи Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, комунальним підприємствам Дніпровського району 

м.Києва: 
 

2.1 продовжити роботу з уточнення облікових даних 

військовозобов’язаних, що мешкають на території Дніпровського району м.Києва. 
 

2.2 вжити заходів щодо удосконалення роботи з оповіщення 

військовозобов'язаних  та призовників. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 

Виконавці: Орел О.В., Кононенко М.О., 

Новік С.М., Дзюба Ю.А. 

Термін виконання: 19.08.2015 

3. Військовому комісаріату Дніпровського району м. Києва разом з  

Дніпровським районним управлінням Головного управління Міністерства 

внутрішніх справ України в м.Києві продовжити надання до прокуратури 

Дніпровського району м.Києва заяв щодо відкриття кримінальних проваджень за 

ухиляння від мобілізації та призову на строкову військову службу. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 

Виконавець: Орел О.В., Чайка В.М. 

Термін виконання: 19.08.2015 



4. Військовому комісаріату Дніпровського району м. Києва продовжити 

надавати інформації до Дніпровського районного управління Головного 

управління Міністерства внутрішніх справ України в м.Києві про неявку 

оповіщених військовозобов'язаних та призовників з метою організації їх розшуку. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 

Виконавці: Орел О.В., Чайка В.М. 

Термін виконання: 19.08.2015 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Щербака І.М. 

 

Керівник апарату 

Дніпровської районної 

в м. Києві державної адміністрації      В.Сушінець 

 

 


