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Про органiзачiю проведенпя призову громадян
УкраiЪи на строкову вiйськову службу в жовгпiлистопадi 20 l 7 року у Вiльшанському райопi

Вiдlовiдно до статей б, 27 Закоку Украi'ни <Про мiсцевi державнi
адмilriстрацiiЬ, на виконання Закону Украiни <Про вiйськовий бов'язок i
вiйськову слlrкбр>, Указу Президента УкраiЪи вiд 24.потого 2017 року
Ns 44/20|7 <<Про звiльнення в запас вiйськовосrrркбовцiв cTpoKoBoi с.rцпrсби,

стро(и прведенвя черmвгх приювiв та черговi призови громадян Украiни на
стркову вiйськову службу у 2017 роцЬ, розпоряджеIrI]я юлови
Кiровоrр4цськоi обласноi державноi адмiпiстрацii вiд 03 березня 2017 року
Л! 101-р <Про оргапiзацiю прведепrя призову громадян областi на сlрокову
вiйськову службу у 2017 роцЬ>:

1. Органiзувати проведення заходiв з призову на строкову вiйськову
службу ло Збройпю< Сил Украiни та iвпмх вiйськовrо< фрмувань Украiшл у
жовтнi-лисmпадi 2017 року громадян Украi'ни чоловiчоi cTaTi, яюrм до дня
вiдправлення у вiйськовi частипи влтповнилося 20 pKiB, та старших осiб, якi не
досягли 27-рiчяою BiKy i не мають права на звiльнення або вiдстрочку вiд
прrвову на строкову вiйськову службу.

2. Головному лiкарю центрмьноi райояяоi лiкаряi:
для обстеження призовникiв створrrти медичну KoMicb;
забезпечи:ти медшrу комiсiю необхiдrим медикьсанiтарrrим майном та

обладнанням;

для стацiонарною обстеження призовникiв в районнiй лiкаряi видiлити
5 лiжок, закрiпити за ними вiдповiда.rrьнrх лiкарiв, забезпечити повне i якiсне
обстежеяня призовникiв;
для робmи з лiкарями видiлити 8 (BiciM) медсестер та

l (одку) сапiтарку;
BciM призошlик{rм, по цаправJIепню райвiйськкомаry, провести
лабораторнi аналiзл, флюорогрфiю органiв rрудпоi клiтиня, лiкування зфiв,

ЕКГiУЗД;'

2

у днi вйпраЕки

призовЕикiв Еа обласпий збiрний пункт для тiлесною
огляд/ направJlяти у райвiйськкомат чергового лiкаря.
3. Контрольне медичне обстеження призовникiв, якi пiдляrають призову,
провести з
по 20 вереслlя 2917 року в примiщеянi полiкrriнiки ценцrальноi

ll

райопноТ лiкарнi.

4.

,Щля прведеннrl призову грмадян на строкову вiйськову службу
створити та затвердити основний та резервний склад районноi лризовноi KoMicii

на перiод

проведенIlя черювого призову

(додаеться).

у

жовтнi-листопадi 2017 роry

5. Головi районноi призовноi KoMiciT органiзувати робоry KoMicii щодо
безlrrловною до,тримання вимог чинпою законодавства при проведеннi призову
грмадян rа строкову вiйськову слуебу, а також перевiрлсл законностi надання
вiдстрчок та звiльнення вiд призову.
Засiдання призовноi KoMiciT провести з 02 по 06 жовгня 2017 року (надалi
щосереди до кiнця листопада) в примiщеннi райвiйськкомаry.
6. Керiвникам установ звiльняти членiв KoMicii, якi праIдоють у призовнiй
KoMicii, вiд основноi роботи на весь перiод виконання обов'язкiв iз зберехеш{,rм
мiсця роботи, займаноi посади та зарбiтноi плати.

7.

Рекомендвати начщБяпку Вiльшанського вiддiлення полiцii

Голованiвськоm вiддfury полiцii mловЕою 1праыriнкя нацiональноi полiцii в
Кiровоградськiй областi надавати Вiльшанському райвiйськкомаry пракмчну
допомоry у розцrуку i доставцi призовншсiв, якi ухиляються вiд черювого
призову.

8. Визнати такrlми, цо

втратиJIи чиннiсть, рзпорядденнJI mлови

районно1 дерхавноi адмiвiстрацii:
вiд 09 березrrя 2017 року ffe 46-р <Про органiзацirо проведення приюву
грмадян Украlhи на строкову вiйськову сlryясбу у KBiTHi-TpaBHi 2017 року у

Вiльшаяському районЬ;
вiд 17 липня 2017 року Nэ 15б-р <<Про внесення змiн до розпорядхення
голови рйонноi державноi адмiнiстрацii вiд 09 березня 20 l 7 року Nл 46-р>.

9. Контроль за виконанням дrrною розпоряд]кенпя покласти на першого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацiТ Нестерова С.А.

Першпй засryпнпк головп
раfiопноi дерэкввпоi адмiпiстрацii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖШНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
3 1 серпня 20l 7 J,{Ъ l9l-p

склАд

районноi призовноi KoMicii на перiол проведеннJr чергок)m призову
на строкову вiйськову службу в жовтнiлистопадi 2017 року

Основипй ск.лад:
Голова KoMici[

-

нЕстЕров
Сергiй Анатолiйович

перший заст5тlник юлови районноi державноi

адмiнiстрацii

застчпнrrк головв koMicii

-

APICTAPXOB
Ярослав Олексiйович

завiдувач секгору мобЫзацiйяоТ робом
апараry районпоi державноi адмiнiстрацii

сскпетап koMicii

-

МIДИЙЛОВА
Гапина Леонiдiвна

медЕчна сестра пiдлiткового кабiнету
центршtьноi рйонноi лiкарнi

Членп KoMicii:

БАл€вА
Валентина [митрiвна

дрА}цАIIуш

Вirгор Васильович
КJIИМЕНКО
олег Васильович

-

директор районного цен,тру соцiальнпх служб для
ciMl дiтей та молодi
начаJIьник вiддirryосвiти райдержадмiнiстрацii

- тимчасово виконуlочий обов'язки яачаJIьника
ВЬшанською вiдцiлення Голованiвського
вlддury полlцll l оловного управлlнttя
нацiона:rьноТ полiцiТ в Кiровоrрадськiй областi

к}aршrи

-

головпий лiкар цеrгральноi районноТ лiкарнi

I\дФ(АЙповА

-

психолог Вiльшаяськоi ЗоШ I_ПI стчпенiв

тетяяа микола'iвна

Вiкгорiя BiKiopiBHa

2

чЕtшльншФкlй
Петро lванович

-

вiйськовий Koмicap районного вiйськового
KoMicapiaTy

резервший сшlдд:

СекрЕгао KoMicii

рАдовА

-

медична сестра цеlrтральяоi районноi лiкарнi

с)ксана Василiвна

Ilлerrп KoMicii:

Бля]iук
Iгор Пилипович
в,ялЕнкО

-

засryпник вiйськовоrrс KoMicapa районноIо
вiйськовою KoMicapiary

застлник юловного лiкаря uеrrrршьноi
СвiтлапаМиколаiвна' районноiлiкарнi
- начальник дiльничноi iнспекцii полiцii
JIITBIHOB
Володш,,rирЛеонiдович ВiльшанськоmвiддiлепняГоловаrriвського

МоТАс
Михайло Ьанович
нАсАльськА
ВiтаВолодимирiвна
стоrшовД
Олена

-

Володимирiвна

вiддilry полЩii Головного управлiння
нацiональноi полiцii в Кiровоградськiй областi
головний спецiалiст вiдпiлу освiти
райлержадмirriстрацii
завiдувач психолого,медr"п]оi педаmгiчноТ
консультацiiвiддirryосвiти

райдержадмiнiстрцii
голошlий спецiалiст районного центру

соцiапьних сlryжб для ciM"i, дiтей та молодi

