
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

11.03.2021                                                                                                   №  126-ОД 

 

 

Про організацію та проведення 

призову громадян України на 

строкову військову службу в 

Сумській області у 2021 році 

 

Відповідно до статей 6, 27, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу»,  

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», Положення про підготовку і 

проведення призову громадян України на строкову військову службу та 

прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352  

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 100),  

з метою забезпечення призову громадян України на строкову військову службу 

чоловічої статі, які відповідають вимогам частини першої статті 15 Закону 

України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – призов): 

1. Утворити Сумську обласну призовну комісію та затвердити її 

персональний основний і резервний склад (додаються). 

 2. Головам районних державних адміністрацій: 

 1) утворити районні призовні комісії; 

 2) затвердити графіки засідань районних призовних комісій, порядок 

проведення та забезпечення заходів з організації призову у 2021 році; 

 3) забезпечити організацію медичного огляду призовників та призов 

громадян України на строкову військову службу з призначенням їх для служби 

у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні;  

4) забезпечити у встановлені законодавством терміни районні   

призовні дільниці необхідною кількістю медикаментів, інструментарієм, 

медичним і господарським майном, автомобільним транспортом; 
 5) вжити в межах компетенції заходів щодо виконання керівниками 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, 
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організацій і установ вимог Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу»; 
 6) забезпечити виконання інших заходів з призову, визначених чинним 
законодавством. 

         Рекомендувати Сумському, Глухівському, Конотопському, 

Лебединському, Охтирському, Роменському, Шосткинському міським головам 

утворити міські призовні комісії, затвердити графіки їх засідань, порядок 

проведення та забезпечити виконання заходів, визначених підпунктами 3 – 6 

пункту 2 цього розпорядження.  

 3. Управлінню охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації: 
 1) організувати направлення лікарів і працівників середнього медичного 
персоналу для роботи на обласному збірному пункті у встановленому порядку;    
 2) організувати виконання медичних заходів відповідно до чинного 
законодавства. 
 4. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Сумській 
області вжити необхідних заходів для забезпечення громадського порядку на 
призовних пунктах та оперативного розшуку призовників відповідно до 
чинного законодавства. 
 5. Рекомендувати Сумському обласному територіальному центру 
комплектування та соціальної підтримки: 
 1) забезпечити виконання планового завдання з призову громадян 
України на строкову військову службу, направлення команд призовників до 
Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань у встановленому порядку; 
 2) організувати проведення заходів з військово-патріотичного виховання 
призовників, які перебувають на обласному збірному пункті; 
 3) забезпечити у встановленому порядку харчування призовників під час 
перебування на обласному збірному пункті; 
 4) організувати інформування громадян України призовного віку про 
особливості строкової служби у 2021 році; 
 5) забезпечити ведення книги протоколів засідань Сумської обласної 
призовної комісії відповідно до чинного законодавства; 
 6) здійснювати щотижневе інформування голови Сумської обласної 
призовної комісії про стан проведення призову та виконання планового 
завдання з призову громадян України на строкову військову службу; 
 7) інформувати до 05 липня 2021 року та 05 січня 2022 року  управління 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної 
державної адміністрації про підсумки проведення чергового призову громадян 
України на строкову військову службу. 

6. Управлінню взаємодії з правоохоронними органами та оборонної  
роботи Сумської обласної державної адміністрації надати до 15 липня 
2021 року та 15 січня 2022 року узагальнену інформацію про виконання цього 
розпорядження голові Сумської обласної державної адміністрації. 

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 216-ОД «Про 
призов громадян України на строкову військову службу в Сумській області 
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у 2020 році», від 21.09.2020 № 477-ОД «Про внесення змін до розпорядження 
голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 216-ОД». 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Печененка В.П. та 

заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова  Василь ХОМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної  

адміністрації 

11 березня 2021 року № 126-ОД 

 

 ОСНОВНИЙ СКЛАД   

Сумської обласної призовної комісії 
 

Печененко 

Вячеслав Петрович 
– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 
 

Редько 

Геннадій Георгійович 
– головний спеціаліст відділу оборонної роботи та з 

управління персоналом управління взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації, секретар 

комісії 
 

Бутенко 

Сергій Павлович 
– начальник управління охорони здоров’я Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Гробова  

Вікторія Павлівна 
– директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Марухіна 

Ірина Володимирівна 
– завідувач Навчально-методичного центру психоло-

гічної служби комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою) 
 

Сахно  

Олексій Олександрович 
– офіцер служби кадрової роботи військової частини 

3051 Національної гвардії України  (за згодою) 
 

Сіроштан 

Олексій Олександрович 
– військовий комісар Сумського обласного терито-

ріального центру комплектування та соціальної 

підтримки (за згодою) 
 

Тимошенко 

Віталій Миколайович 
– начальник управління взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Худенко 

Микола Миколайович 
– заступник начальника Головного управління 

Національної поліції в Сумській області (за згодою) 

 

 

Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника управління взаємодії з 

правоохоронними органами та 

оборонної роботи 

 

 

 

Михайло КРИВОРОТЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної  

адміністрації 

11 березня 2021 року № 126-ОД 

 

 РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД   

Сумської обласної призовної комісії 

 

Максименко 

Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 
 

Ромашов 

Юрій Борисович 

– головний спеціаліст відділу оборонної роботи та з 

управління персоналом управління взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації, секретар 

комісії 
 

Каракуц 

Андрій Петрович 

– начальник управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції в 

Сумській області (за згодою) 

 

Перекрестов 

Роман Анатолійович 

– тимчасово виконуючий обовʼязки заступника 

військового комісара – начальник сектору 

комплектування Сумського обласного терито-

ріального центру комплектування та соціальної 

підтримки (за згодою)  
 

Растроста 

Ганна Борисівна 

– методист Навчально-методичного центру психо-

логічної служби комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою) 
 

Фролов 

Олександр Вікторович 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу оборонної роботи та з управління 

персоналом  управління взаємодії з право-

охоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Харламов 

Юрій Іванович 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління професійної, вищої освіти, наукової 

роботи та ресурсного забезпечення Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації 
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Хомета 

Галина Анатоліївна 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу лікувально-профілактичної допомоги та 

фармацевтичного забезпечення населення управ-

ління  охорони здоров’я Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Чоня 

Максим Васильович 
– офіцер служби кадрової роботи військової частини 

3051 Національної гвардії України  (за згодою) 

   

 

Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника управління взаємодії з 

правоохоронними органами та 

оборонної роботи 

 

 

 

Михайло КРИВОРОТЕНКО 

 


