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Про внесення змiн до розлоряджеяня
голови районноi державноi адмiнiстрацiТ
аtд Uy UgреJ.iя :Ut / pUKy Jtg +о-р

Вiдповiдно до Указу Президента УкраlЪи вiд 07 липня 2017 року

N9178/20l7 <<Про проведенrrя в серпнi 2017 року призову громадяЕ УкраiЪи на
cipOKOiJi ьiЙтьi,овi crTi,-;iiбi до Ilацiонаrrьаоi rвардii Украiни,,,, розtrорrдженirя
голови Кiровоградськоi бласноi державноi адмiяiстрацii вiд 12 литшя 20l7 року
J'{! 347-р <<Про внесення змiн до розпорядження голови обласRоТ державноТ
адмiнiстрафi вiд 03 березня 2017 року Nо 101-р> внести змiни до
розпоряджен}rr голови районноi державноi адмiнiстрацii вiд 09 берзня
20t7 року Ne 46-р <Про органiзацiю проведення призову громаддп УкраiЪи на
сгрокову вiйськову слухбу в KBiTHi-TpaBHi 2017 року у Вiльшанському рйон >, а
cal\{e:

l. ПуIrкти

1, 4, 5

викласти у такiй редакцii:

<1. Органiзрати проведення заходiв з приюву на строкову вiйськову
слl.хбу ло Збройних Сил УкраiЪи та iншlо<
Украi'ни у
Kbi,rHi-TpaBHi та cepriHi 2017 рку rром4лян УкраiЪи чоловiчоi cTaTi, яким ло лнrr
вiдправлення у вiйськовi частини виповнилося 20 pKiB, та старrпих осiб, якi не
досягли 27-рiчного Biqv i не мzlють права на звiльнеrтня або вiдстрощry вiд
призову на стркову вiйськову слускбу.

вiйськових

4. !дя

проведенпJ{ призову громадян на строкову вiйськову слlхбу
створити та затвердити основний та резервняй ск,lад районноi призовноi KoMicii
яа перiод проведеJIIlll черmвоI"о лрлзов) i. KBiTrri-TpaBrli та серлr_d 2017 року
(лолаеrься)-

5. Головi районноi призовноi KoMicii органiзувати роботу KoMicii щодо

безумовною дотримання вимог чинного законодавства при провеленвi призову

2

громалян на строкову вiйськову сп}жбу, а також перевiрки законностi наданкя
вiдстрочок та звiльнення вiд призову.
Засiдання призовноi KoMicii провести з 0З по 07 квiтня та з
по
08 серпня 2017 року (надалi щосереди до Kiлrц серпня) в примiщеннi

0l

райвiйськкомаry.>>

2. Контроль за виконаннJlм дirною розпорядження покJlасти на першого
зiютупника голови районноi державноi адмiнiсцвцii Нестерова С.А..

Перший засryпнпк голови
райоаrrоi дерпсавноi адмiпiстрацii

с.нЕстЕров
{

