
 

Рішення № 12 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 4 від 03 червня 2014 року) 

 

 І. Про хід приписки юнаків 1997 року народження та стан проведення 

призову громадян 1989 – 1996 року народження у Збройні Сили України та 

інші військові формування весною 2014 року 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь військового комісара Дніпровського районного у 

м.Києві військового комісаріату Орла О.В. “Про хід приписки юнаків 

1997 року народження та стан проведення призову громадян 1989 – 

1996 року народження у Збройні Сили України та інші військові формування 

весною 2014 року” взяти до відома. 
 

2. Звернутись з проханням до керівників підприємств, установ та 

організацій Дніпровського району міста Києва направити працівників 

підприємств призовного віку до призовної дільниці Дніпровського району 

міста Києва. 
 

Відповідальні: Горбунов Я.В., Короткіх Г.А. 
 

Виконавець: Лобач Г.В. 
 

Термін: 10.06.2014 року 
 

3. Звернутись з проханням до керівників вищих та професійно-

технічних навчальних закладів Дніпровського району міста Києва направити 

призовників до призовної дільниці, термін навчання яких закінчується до 

31.07.2014. 
 

Відповідальні: Горбунов Я.В., Короткіх Г.А. 
 

Виконавець: Загородня А.В. 
 

Термін: 10.06.2014 року 
 

4. Підготувати та розмістити на офіційній веб-сторінці Дніпровської 

райдержадміністрації інформацію щодо особливостей проведення призову 

громадян України до Збройних Сил України та інших військових формувань 

в травні-липні 2014 року. 
 

Відповідальний: Горбунов Я.В. 
 

Виконавці: Орел О.В., Русов М.В. 
 

Термін: 10.06.2014 року 

 

5. Підготувати звернення до депутатів Верховної Ради України по 

Дніпровському району м. Києва про внесення змін до Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо 

розширення пільг військовослужбовцям строкової служби та особам, які 

звільнені зі строкової військової служби.  
 

Відповідальний: Горбунов Я.В. 
 



Виконавці: Орел О.В., Русов М.В., Ратушний А.В. 
 

Термін: 17.06.2014 року 
 

6. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 

організувати позачергове засідання молодіжної ради при Дніпровській 

райдержадміністрації з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо 

призову громадян на строкову військову службу в травні – липні 2014 року. 
 

Відповідальний: Короткіх Г.А. 
 

Виконавець: Загородня А.В. 
 

Термін: 20.06.2014 року 
 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника, заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 


