щ

розпорrlдlt Ення

голови вIльшлнськоl рлионноI дЕрlllАвноI ммlнlстрАцп
кtровогрАдськоi оБлАстI
Bitr. 12

.

грудня

N9 289_р

20l7 року

Пр

пров€деняя припясш гроя4дяя 200l року
нарол{еяЕя до прязовноiдiльняцi Вiльulавськоm
районяого вiйськоюrc Koмicapiaтy

Вiдповiдяо до сmпi 27 Закоку Украiни (Про мiсцевi дерtаянi
адмiвiстрацЬ, статей 1, 14 Закоffу Ухра]Ъи (Про вiйськовrй обов'язок i
вiйськов) сдх6)". роlдй) lll Лолйенш лро пiдгmовку; преденн' приlов}
громадrн Украiяи на стркову вiйськову сл)хбу та прrй']пя лриювникiв на
вiйськову службу за кошраIФм, 9тв€рдж€яого
постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪв вiд 2l бер€зн, 2002 року Л, 352 (iз змiвшп), в з мФою
юяшiв
яа облiк, визнач€явя ix кiлькФтi, сryпеяя rrрUдатпостi до вiйськовоi сл}хбя,

мтя

фвiтяюю

piв,.

здобу.Ioi спецiдьяостi, рiввя фiзtмоr

l. Провести:
flрfiписку громадя 2001 року нарме!ш до пршовяоi дiБЕлцi рйону у
ciФi{epgяi 2018 рl-),;
засiдання прхшс!оi xoмicii з 27 сiчЕ по З l березш 20 t 8 року;
медичяиЙ огляд громадяя, ,Ki пiдлягають прrписцi, 2З_27 сiчяя
20l8 року.
2, 3 меmю своФасною i ,кiсною проЕденн, прписfl до приlовноi
лiльшцi громздяя 200l рý народженш. рекоvеl]дуввтл головному лiкарю
цеt!тальяоi раЙояноi лiкаряi:
шя оftмевн, громадян 2001 року яароФ(еriня створпги медичяу

до 0З сiчi,я 2018 Еюку в райвiйськкомат ыбулаторнi та
диспмсерgi карпп (Форма М 025 та 025_1/0) на Bcix юнаldв 200I року
вародr{евня, а
oci6, Ki зязодяrъсi вд облir} у в'язку з
захэорюшшм яа трцому, тrберкульоз, нерюв+псllПчяi та iнmi
п€редати

забезпечm медвчку комiсiю вебхiлним м€дичням

iяст!рtеmарiФ та

органiзумти прведеяш профiлапичяих щеплевь юtlэI@;
провэсти BciM юна(ам! в перiод з l5 по l9 сiщя 2018 !оку, ФлоороФафiю

oPBHiB грудноi шiпи. дlя чоlо ъбеlпечm рентrcн-пбiнfl центUьноi
рйов!оi лiкаряj необхiдвою к;лькiсю фотоллiво*;
орвнпумги. чере] лабораmрiю ценгршьноi раЙонноi лiкдрнi. в перiод ]
l5 по la сiчш 20l8 роь). првелення Bcix необхiднь aяa,riJjB:
для рбOм лiкарiв вядЬtп 8 медсестер m ] cмiтapкy;
ви,iлиlи ,,rя провt!ення сmцiонарною обсIех(еяня приlовникlв 5 лiжоviсцъ, вбеlпечиlи вiдловiдний коятроль т i\ викорисlаняям. лрлjначиiи
вiдповiдальнж за сво€часяiсть

i якiсть обстехення.

],

Рекомеядувати селнллrом} та сiль.ьким mломv, KePiвмaM
п;дпри€мФв, устшов, орвiзацiй m вФчдьнш шадiв рйону незалежно Ыд
лЦпорядкушш i Форм шасяоФi:
jо t5 Ф}.Dня 20I8 року подати до вiйськовою Kovicapiary списки юндкiв
200I роь) нароФкення. ,Kl пiщявють приписшj до приlовноi !iльшUi
ВiльшаIlськоm районяоm зiйськового Koмicapiaтy, а також оформленi ocoбoBi
справи доприФвЕпюв;
заб€зпечrтя оповiцеяfi, юяакiв

200l

рку мрмення

про цров€дення
припясш до призов!оi дiльЕпцi згiдяо з яахазом вiЙськовоф KoMicaPа та
]абеrпечити оргаri]оване при6}тгя громадяя д,lя пркденш меrичllь а|iалiliв
та проrодлення медичнот кочiсiт. надstи дi.ву m смщн} допомогу
вiйськовоvу Kovicapiary цJодо розшуц фi6. якi ншWсн€ }шь.я
вiд

€ ад првп!сяоi xoмici'i ва пФiол прlлискlr юяакiв 200l pora fiарменвя
ш
до при?овноiдiльницi (додастьс,);
резервняй сшад прrmс!оi Koмicii на перiод fiрйпrс l юяаfiв 200l року
варолr(еняя до призовяоi дiлыrцi (додmься),

5,

Упрвлiняя соцiального за"]<лсry населення райопоi дерхавноi
адмiнiсграцii до 15 грудш 2017 року аадат, до Вiлыrrаяськоm раfiонвою
вiйськового Koмicapiaтy сшски ювеiв 200] року яsродденяr, що Фрймши
сmтус ддвtа-iяшiд,
}Ъчшьнtку ВЬьшап.ьхоm вiддiленя, Гоrоваяiя.ького вiддiлу полiцiТ
mловного упрамiння яацiовальноi полiцiТ в Кiроюградськiй областi до
15 грудш 2017 року яsдsти до Вi]tы!мськоrc райояяоф в;йськоюIь
6,

lФь

Koмicapiary списки юяакiв 200I роху народженш. якi
прнводи в полiUjю.
з!аходльс, на облiку в орmнах МВС m стосовно якrн ведеться дiзндrяя або

з

7.

ВiйоькоФму комiФру Вiльшавською райо!Еоrc вiйськовою
Koмicapiaтy про лров€дену робоry проiнформумти районFу дер)l€вн)

адмiнiстрацiю до 05 квiтяя 20

l 8

року,

8. Коятроль за вхко!шшм ддrоr0 рзпоряджепн, покласп{ на п€ршоm
заступя!@ мовr районноТ державяоi адмiЕiстдцii С.Неrcрм,

Псршrй зrступппк mловп
р.йонfiоТ дерrt вноt адмifiigrтsцii

,r

c.IrEcTEPoB

ЗЛТВЕРДI(ЕНО
Розпоряд)r(еляя голови

Вiльша!ськоi райопвоi
дерхавilоi адмiяiстрацii
12

грудл2017
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скJIАд

прялисноi Koм;c;i па перiод пряпrскиюяакiв 200l pota нардженяя
до прrювноi дiльн цi Вiльlдансьхоlt) районного вiЙсьхового KoяicapiaTy

ЧЕЧЕJЪНИ]ФКИЙ

-

райов!пй вiйськов!й Koмicap

с!д!ý!зрд9ц!ýд

}Д{ХАiПОВА

Гал!,наЛеонiдiвна

БАЛСВА
Валентина

Дмитiвна

-

медсестра

пiдliткоюго кабiяету цептрФыlоi

районпоiлiкаряi

- дrрекmр районяого центру соцiальвuх служб
для сiv'i.дilей lдмолодi
- начмьник stщrrry фвilи райошоiдержФоi

ДРА}uИЛУШ
ВiюорВасильов@ адмiвiстрацii
_ головялй лiкар цоlIФшьtоi
KУPIHHA
МИХАЙЛОВА

Вimрiя

пI,1-!кА

_

B;IпopiBHa

РуслшПетрович

районноi лiкарнi

пспФо. Вiльп!а.ськоiзаfu ьвфсвiтяьоi
школи 1_1ll ступевiв

ВiлыланськоrcвiддiлеявяГолошiшькоm
вiддФ полiлii lоловноrc ) пршiнffя
fiацiо!шьноi полiцii в Кiровоградськiй йластi

ЗДТВЕРДКЕНО
Розпорядденш mлови
Вiл bUJалc ькоТ район Hoi

iсгра! ii
] 2 грудш 201 7 N9 289-р

державноi 4дм

iH

РЕЗЕРВНИЙ СКJlАД

прип!сяоi Koмicii яа перiод приписки юнакiв 2001 року вароджеяяя
до призовноi дiльяицi Вiльшанськоm райоявоm вiйськовоm xoMicapiary

Б,Uшlук

lгорПилиповrч

РАДОВА
Оксаяа Васшiвяа

-

засryпsик рАйошого вiйськоюrc юмiсара

ceKDeTrD Koмicii
_ дiльянчна

медсестЁ центру первянноi м€дичноi
допомоги центральноi районноi лiхарri

ВЯJIВНКО

_лi@р"офтапьмологцентральноiрайонноi
СвiтлапаМиколаiЪна лiхарнi

ЛЕГКА
Наldiя lMHiBHa

vol 4С
Михайло ]щовл

НАСАЛЬСЬКА

Bila

Володпирiша

- ЕачцьЕик сл}1i6!

у справаt дiт€й

рай.Oерладчiнiс грацli

_ юловний спеuidiсl вiддiл) Фвiги
райдержадм iH;flTиU

ii

_ соцiдьяяй педаmг Вiпьшаяського центру
дипчо'i m юнаlькоi гФрчфli

