
Про підсумки проведення приписки юнаків 2004 року народження до 

призовної дільниці Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області 

 

Згідно з Законом України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 № 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) з метою організованого та якісного 

проведення з 01 січня по 31 березня 2021 року приписки юнаків 2004 року 

народження до призовної дільниці були проведені наступні заходи: 

- збір списків за формою №1 на юнаків, які підлягали приписці; 

- збір списків з лікувально-профілактичних закладів, правоохоронних 

органів, закладів соціального захисту населення тощо, на юнаків, які підлягали 

приписці; 

- заняття з директорами навчальних закладів району, викладачами 

предмету «Захист Вітчизни»; 

- заняття з відповідальними за ведення військового обліку на території 

Краснокутської селищної територіальної громади; 

- інструкторсько-методичні заняття з членами комісії з питань приписки, 

особовим складом відділення комплектування, який залучався до проведення 

приписки та технічними працівниками; 

- інші заходи, передбачені документами, що регламентують проведення 

приписки юнаків до призовної дільниці. 

Робота комісії з питань приписки була організована і проводилася у 

відповідності до чинного законодавства. 

Підлягало приписці до призовної дільниці 123 юнака. Виключено зі 

зведеного списку 7 юнаків. Внесено до додаткового зведеного списку 1 юнака. 

На комісію з питань приписки викликалось 117 юнаків.  

Станом на 01 квітня 2021 року приписано до призовної дільниці 117 

(100%) призовників. 

 

Рішенням комісії з питань приписки визнані: 

 2004 р.н. 

Кількість % 

Підлягало приписці 117 - 

- з них: 

Прибуло для проходження комісії 117 100 

- у тому числі:   

Придатні до військової служби 78 67 

Потребують лікування за сп. № 1 1 1 

Непридатні до військової служби у 

мирний час, обмежено придатні в 

воєнний час 

13 11 

Непридатні до військової служби зі 

зняттям з військового обліку 
3 2 

Не закінчили медичне обстеження 22 19 

 


