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Про органiзацiю проведення призову громадян
УкраiЪи на строкову вiйськову службу в KBiTHi TpaBHi 2017 року у Вiльшанському районi

Вiдповiдно до статей 6, 27 Закону Украrни кПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiт>>, на виконання Закону Укратни ппро вiйськовий обов'язок i
вiйсъкову службу>, Указу Президента УкраiЪи вiд 24 лютого 201-7 року
м 44l20i7 <ilpo звiльнення в запас вiйсъковослryжбовцiв строковоi служби,

строки проведення чергових призовiв та черговi призови |ромадян УкраiЪи на
строкову вiйськову службу у 2ап роцi>>, розпорядження голови
кiровоградськоi обласнот державноi адмiнiстрацiт вiд 03 березня 20L7 року
lчч tot-p <<про органiзацiю проведеннr{ призову громадян областi на строкову
вiйсъкову службу у 20117 роцЬ>:

1. Органiзувати проведення заходiв з lrризову на стрскову вiйськову
службУ до ЗброЙних Сил УкраiЪи та iнших вiйськових форrrryвань Украtни у
KBiTHi-TpaBHi 2017 рокУ |ромадяН УrсpаiнИ чоловiчОi cTaTi, яким до д}UI

вiдправлення у вiйськовi частини виповнилося 20 poKiB, та старших осiб, якi не
досягли 27-рiчного BiKy i не Maroтb права на звiльненIUI або вiдстрочку вiд
призову на строкову вiйсъкову слryжбу.
районноi лiкарнi:
для обстеження призовникiв створити медичну комiсiю;
забезпечити медичну комiсiю необхiдним медико-санiтарним майном та
обладнанням;
для стацiонарного обстеженIUI призовникiв в районнiй лiкарнi видiлити
5 лiжок, закрiпитtл за ними вiдповiдальних лiкарiв, забезпечити повне i якiсне
обстеженнrI призовникiв;
для робЬти з лiкарями видiлити 8 (BiciM) медсестер та 1 (однУ) caHiTapKy;
2. Головному лiкарю центр€lпьноi
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BciM призовникам, за направпенням районного вiйськового KoMicapiaTy,
провести лабораторнi аналiзи, флюорографiю органiв грудноi клiтини,
лiкування зубiв, ЕКГ i УЗД;
у днi вiдправки призовникiв на обласний збiрний пункт для тiлесного
огляду направляти у райвiйськкомат чергового лiкаря.
3. Контрольне медичне обстеженнrI призовникiв, якi пiд.гlягають призоВУ,
провести в примiщеннi полiкгliнiки центр€lльноi районноi лiкарнi.

4. !ря проведення призOву цромадян на строкову вiйськову службу

створити та затвердити основний та резервний склад районноi призовноТ KoMicii
на перiод проведеннrI чергового призову у KBiTHi-TpaBHi 2017 роцу (додаеться).

5. Головi районноi призовноi KoMiciT органiзувати робоry KoMicii щодо

безумовного дотримання вимог чинного законодавства при проведеннi призовУ
громадян на строкову вiйськову службу, а також перевiрки законностi наДанНя
вiдстрочок та звiльнення вiд призову.
Засiдання призовноi KoMicii провести з 03 по 07 квiтня 2017 року (нада-пi
щосереди до кiнця травня) в примiщеннi райвiйськкомату.
6. Керiвникам установ звiльняти членiв KoMiciT, якi працюють у призовнiЙ
KoMicii, вiд основноТ роботи на весь перiод виконанIuI обов'язкiв iз збереженням
мiсця роботи, займаноi посади та заробiтноi плати.

7. Рекомендувати начапьнику Вiльшанського вiддiлення Голованiвського

вiддiлу полiцiТ головного управлiння нацiональноi полiцii в Кiровоградськiй
областi надавати Вiльшанському райвiйськкомату практичну допоМоry У
розшуку i доставцi призовникiв, якi ухиляються вiд чергового призову.

8. Визнати таким, що втратило чиннiстъо розпорядженнlI голови районноi

державноТ адмiнiстрацii вiд 19 серпня 2016 року Jф |62-р кПро органiзацiю
проведення призову громадян Вiлъшанського райоrту на строкову вiйсьКовУ
службу у жовтнi-листопадi 2016 року>.
9. Контролъ за виконанням даного розпорядження з€}лиш.lю

IIерший засryпник голови
районноi державноi адмiнiстрацii

за собою,

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженIш голови
ВiльшанськоТ районноТ
державноi адмiнiстрацiТ
09 березня 2017 Nя 46-р

склАд

районноi призовноi KoMicii на перiод проведення чергового призову
на строкову вiйськову службу в KBiTHi-TpaBHi 2017 року

Осповний ск.пад;
t олова l(oмlcll

НЕСТЕРОВ
Сергiй Анатолiйович

перший заступник голови районноi державноТ
адмiнiстрацiТ

Застчпшик голови KoMicii

APICTAPXOB
Ярослав Олексiйович

завiдувач сектору мобiлiзацiйноi роботи
апарату районноТ державноi адмiнiстрацii

Секретар KoMicii

I\ДDйЙЛОВА
Галина Леонiдiвна

медична сестра пiдлiткового кабiнету
центр€Lльноi районноi лiкарнi

Члени KoMicii:

БАЛЕВА
Валентина rЩмитрiвна
ДРАНДАЛУШ
BiKTop Васильович
ДУДН
Руслан Юрiйович
KYPIHFIA

тетяна Миколаiвна

-

директор Вiльшанського районного центру
соцiальних слryжб для ciM'T, дiтей та молодi

начальник вiддiлу освiти
райдержадмiнiстрацii
нач€шьник Вiльшанського вiддiлення
Голованiвського вiддiлу полiцii головного
управлiння нацiональноI полiцiТ в
Кiровоградськiй областi
головний лiкар центрtлльноi районноi лiкарнi

мIд(АиловА

психолог Вiльшанськоi ЗОШ I-III ступенiв

ЧЕЧЕЛЬНИIdЬКИЙ

вiйськовий KoMicap Вiльшанського районного
вiйськового KoMicapiary

Вiкторiя BiKTopiBHa
Петро Iванович

Сецретар KoMicii

рАдовА

оксана Василiвна

медична сестра центр€tльноi

районноI лiкарнi

Члени KoMicii:

Бляцук

заступник вiйськового KoMicapa районного
вiйськового KoMicapiaTy

в,ялЕнко

заступник головного лiкаря центральноТ
районноТ лiкарнi
начальник дiльничноi iнспекцii полiцii
Вiльшанського вiддiлення Голованiвського
вiддiлу полiцii головного управлiння
нацiонатlьноТ полiцii в КiровоIрадськiй
областi
головнии спецIЕLII1ст вlддlлу освlти

Iгор Пилипович

свiтлана Миколаiъна

лIтвIнов

Володимир Леонiдович

мотАс

Михайло Iванович

раидержадмlнlстрац11

НАСАЛЬСЬКА

завiдувач психолого-медичноi педагогiчноi
консультацiТ вiддirry освiти
раидержадмlнlстрацl1
головний спецiалiст районного центру
соцiальних служб дlя сiм'i, дiтей та молодi

BiTa Володимирiвна

стояновА
Олена Володимирiвна

