
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 31 серпня 2021 року                                                                                                    № 485 

         с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про організацію та проведення призову громадян України на строкову 

військову службу на території Борщагівської громади 
  

Заслухавши інформацію начальника відділу цивільного захисту та 

мобілізаційної підготовки Колтак П.В., який доповів, що на виконання 

розпорядження Бучанської районної державної адміністрації Київської 

області від 17 серпня 2021 року № 128, відповідно до Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання Указу Президента України від 24 лютого 2021 року № 

71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової 

служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян 

України на строкову військову службу у 2021 році», постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 березня 2002 року  № 352 «Про затвердження 

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на 

строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за 

контрактом» (зі змінами в редакції Постанови Кабінету Міністрів від 

20.01.2021 №100), Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 

серпня 2008 року № 402, розпорядження голови Київської обласної державної 

адміністрації від 29.07.2021 № 485 «Про організацію та проведення в Київській 

області призову громадян України на строкову військову службу в термін з 01 

жовтня по 31 грудня 2021 року», з метою якісного та організованого 

проведення призову громадян України на строкову службу восени 2021 року.   

На даний час йде активна підготовка до призову громадян віком від 1994 

- 2003 р. н., та приписці юнаків 2005 року народження. Отримані списки 

громадян України до призову на строкову військову службу  від першого 

відділу Бучанського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, які підлягають призову з 01 жовтня по 31 грудня 2021 

року на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших 

військових формувань України, яким до дня відправки у військові частини 



виповнилось 18 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не 

мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову 

службу. Також розпочата підготовка до приписки юнаків 2005 року 

народження, збираємо списки від відділу реєстрації місця проживання, мед-

амбулаторій, шкіл та ліцеїв які розташовані на території 

села Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка та Чайки, щодо 

надання документів для формування особових справ та загальних списків до 

першого відділу Бучанського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. 

Обговоривши дану інформацію та врахувавши зауваження членів 

виконкому, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», 

виконавчий комітет Борщагівської сільської ради, - 
  

В И Р І Ш И В: 

  

1. Інформацію начальника відділу цивільного захисту та мобілізаційної 

підготовки Колтак Павла Володимировича про організацію та проведення 

призову громодян України на строкову військову службу на території 

Борщагівської сільської ради, села Софіївська  Борщагівка, Петропавлівська 

Борщагівка та Чайки, взяти до відома. 

2. Рекомендувати Колтак П.В. разом з дирекцією шкіл та ліцею провести 

збори з батьками та дітьми на тему: «Військовий обов’язок і військова служба 

за контрактом».  

3. Колтаку П.В. посилити роботу щодо проведення призову, залучати 

громадські формування сільської ради, депутатів, членів виконкому 

Борщагівської сільської ради. 

4. Системному адміністратору Борщагівської сільської ради 

висвітлювати інформацію щодо призову та військову службу в ЗМІ (газети, 

сайт сільської ради). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

  

 

 Сільський голова                                         Олесь КУДРИК 
 


