
 

Інформація  

про підсумки виконання Указу Президента України «Про звільнення в 

запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення  

чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову 

військову службу у 2018 році» та завдання по організації та проведенню 

весняного призову – 2019 на строкову військову службу  

в Оболонському районі м. Києва 

 

 

Згідно Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 “Про 

строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на 

строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2018 

році”, проводився черговий призов громадян 1991-1998 років народження. 

Районна лікарська комісія Оболонського району лікарями-спеціалістами 

укомплектована не в повному обсязі вакантні посади: лікар-окуліст, лікар-

отоларинголог, лікар-дерматолог. Призовна та медична комісії працювали 

згідно затвердженого графіку. Оболонський РВК автомобільним транспортом 

забезпечений (АП № 6).  

За період проведення призову відбулося 65 засідань призовної комісії. На 

призовну комісію викликалося 6657 чоловіка, з’явилось – 1467 чоловік. Із них: 

- Визнано придатними до в/служби – 1188 чол. 

- Призвано і відправлено у війська – 79 чол. 

- Надано відстрочок від призову на військову службу – 721 чол. 

 із них: 

- за сімейними обставинами – 11 чол. 

- для продовження освіти та професійної діяльності – 670 чол. 

- інші випадки – 40 чол. 

- Передано в запас – 387 чол. 

Оповіщення призовників здійснювалось працівниками РВК за телефонними 

номерами, повістками, поштовими картками, дільничними інспекторами та 

працівниками ЖЕКів – повістками.  

Працівники ЖЕКів проводили оповіщення призовників повістками в шість 

етапів. Для вручення було видано близько 3500 повісток, з яких вручено тільки 

146 повістки.  

Поряд з цим, працівникам ЖЕД було видано 3644 попереджувальних листів на 

ім’я призовників, які ухиляються від проходження строкової служби та не 

з’являються до призовної дільниці Оболонського району. 

Разом з цим, було підготовлено 4568 повісток та спільно з представниками РВК, 

національною поліцією та працівниками ЖЕД району було відвідано 1247 

адресатів, з яких вдалось вручити тільки 185 повісток. 

Протягом жовтня-грудня місяця начальнику Оболонської поліції м. Києва 

направлялися списки призовників, які ухиляються від явки до військкомату, 

розшуку підлягало 3645 призовника, з яких тільки було розшукано та 

доставлено лише 11 призовників.  



Представниками Оболонської поліції міста Києва не в повному обсязі 

проводяться заходи щодо розшуку та доставки призовників, які ухиляються від 

призову та перебувають на обліку Оболонського РВК м. Києва, але в той же час 

спільними діями представниками Оболонської поліції міста Києва та 

військовослужбовцями Оболонського комісаріату були здійснені спільні заходи 

по розшуку та затриманню громадян призовного віку інших областей України, 

які проживали на території Оболонського району та ухилялися від призову на 

строкову службу, з яких було затримано та відправлено до військ – 28 осіб.  

Низький відсоток явки призовників до призовної дільниці свідчить про 

низьку відповідальність громадян щодо виконання Конституційного обов’язку 

по захисту Вітчизни та відсутністю проведення профілактичної діяльності 

(роботи), спрямованої на запобігання вчиненню призовниками правопорушень у 

частині виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу». 

 

 
 

За інформацією Оболонського районного у м. Києві військового комісаріату 


