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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНFIА ДЕРЖАВ НА АДМIНI СТРАIДЯ

розпор яджЕнЁя
м. Ка:rл'янка-Бузька stn /3 ?/а^р^р8,/1 V

Про черzовuй празов zромаDян
Украiнu на сmрокову вiйськову
сtlумсбу у 2017 роцi

Вiдповiдно до T1.4 ст.27 Закону УкраiЪи "Про мiслевi державнi
адмiнiстрацii", Закону УкраiЪи "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу", на
виконання Указу Президента Украiни вiд 24.02.2017 Ns44l2017 "Про звiльненнg в
заrrас вiйськовослryжбовцiв строковоi служби, строки проведення.r чоргових
призовiв та черговi призови громадян Украiни на строкову вiйськову службу у
20t7 роцi", розпорядженнrI голови ЛъвiвськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii вiд
06.03.2017 Jф153/0/5-17 "Про черговi призови громадян Украiни"на строкову
вiйськову службу у 201'7 роцi":

1. Створити Кам'янка-Бузьку основну i резервну районнi призовнi
KoMicii (далi комiсiя) у складi згiдно з додатком 1 , 2 та затвердитлI план роботи
Кам'янка-Бузькоi районноi призовноi KoMiciT згiдно додатку 3.

Члени основноТ та резервноi KoMicii,c взаемозамiнними.
2. Членiв KoMicii звiльнити вiд виконання службових обов'язкiв за

основним мiсцем роботи в днi засiдання KoMicii .

а

З. KoMicii Кам'янка-Бузького району провести в перiод з 05 квiтня по 30
TpaBHrI 20l.7 року та з 5 жовтЕя по 28 листоlrада 201.7 року черговий призов на
строкову вiйськову слryжбу громадян УкраiЪи чоловiчоТ cTaTi, якi придатнi за
станом здоров'я до вiйськовоi служби у мирний час, яким до дня вiдправленнll у
вiйськовi частини виповнилося 20 poKiB та старших осiб, якi не досягли 27-

рiчного BiKy i не мають права на звiльненшI або вiдстрочку вiд призову.

4. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiйськового
KoMicapiaTy:

4.| " Надати в розпорядження KoMicii повну iнформацiю щодо планiв

формування команд призовникiв.
4.2. Термiни явки |ромадян

та персон€шьними повiстками.
на призовний ттункт визначитрl cBoiМ наказом

5. Головному лiкарю Кам'янка-Бузькоi центральноТ районноi лiкарнi:



j,,, Перел медичниМ оглядоN{ ilризовникiв забезЕечити 5i:зit"iijIl{_]i]..{Г_;вi{конанНя }Iе,]ичНих захоДiв, визначениХ у пунктi 2.5 розri;ту il Полсэrвецt-,.я liiJ.}вiйськово-;liкарсъкУ експертизУ В Збройних Силах УкраТни. затвердтt*ilог{-1накаЗоN'{ N4iHicTPa оборони Украiни вiд 14.08.2008 fo+oz, пов,яза.ни,t: зiIроведенням щеплень та лабораторних обстеrкенъ, a*oauua"* наданнЯ ;1{}Районного вiйсъкового комiсфату' необхiдноi медичноТ док)rрtентатiiТ наfii]liзовlтикiв, якi пiдлягаютъ призову.
_ _' }iiдповiДчо ло графiка проведення медичних оглядiв призовникrв з: i;:Tic] :э!"i.l_.iil ,..;.ь.; .';" iiаi]раtsити на призовну дiльницю лiкарiв-сп.ui-;.ii;;;;;;;;,;--

l'::-:.tiii;l1'u4З, ОГlrЯДiВ ПРИЗОВНИКiВ За перелiком згiдно з додатком 5, а такO}к;;l,:'il{]:-,:,:llKiB середнъОго п4едиЧногО персонаЛУ (iЗ зберея<еНнял4 сереДНъ{},'[;i]ячнi}т"'';+'-':;i;o; ПЛаТИ) Та Забезпечити призовну дiльнЙю необхiднлтм &{*дичниý,I*бладнанням, iнструN4ентами i медикаментами.
_ý,j, Органiзувати на призовнiй дiлъницi районного вiйськового Ko*i*aiэiaT;*,заня,гтя з призоВниками з питанЬ профiлактики вIл/снI лу, дл, чого вtiiхt.]-{и.illвjдповiдних медичних фахiвцiв лiкув-""", закладiв району,

_,_ _'* ПеРеДбаЧИТИ НеОбХiДНУ кiлькiстъ мiсць для стацiонарного обсте:*;ечl;я iл iitуванНя призOВникiВ у Кам'яНка-БузьКiй централънiй райоrrrпiИ лiкарнi,5,5' Забезпечити роботУ лiкарiв' u .ur.- терапевТа та дерN{атол{Ji-а" _l ;{HiВiЛiriЭаВКИ ПРИЗОВНИКiВ ДО "iйa"*о"rх частин з метою проведення j]одiliл.оi'ихi.lti,-dll,:i;,-iиX оглядiв (згiдно графiку вiдправок). 
{rYvuLЛUrrit' l{L/Л'iti ii."j!-

-:,,iз' Визначити вiдповiдальниМ за свосчасне медичне обстехiенл.;l la; ll.riirj]:11i'i'i-:i-iý IlРИЗОВНИКiВ З Лiкувальних закладiв - лiкар я, якийорганiзов.r.с t lэi_:,+;гъ, . ; ;рсФнзJ:i rцодо медичного огляду .rp"ro"n"KiB, BiTy**n .**oi--i,,*.,,,:; ,:' l ii.lKi).

6, {}рганам мiсцевого самоврядування у разi отримання розrторяjженнярайонного вiйськового KoмicapiaTy щодо оrrо"iш."ня призовникiв про i.x яRi{v нагrризовну дiльницю цля ix призову на вiйськову слухtбу:6.i ЗДiЙСНИТИ ОПОВiЩення Зазначених у розпор,ядженнi призоtsникiв c*u* lxВиклик до районного вiйськового KoMicap;ary зu.ri.ц., 1.,. "p";;;;;;;i'-,irаз;Ix вiдсутностi, довестИ вимогУ про виклик до вiдома uласникiв будинкiв- 1 якtг{BO}1!j ЦРОЖИВаЮТЪ, 
''Т]ЛЯХОМ 

ВРУчення повiсток та забезпечити Koi{T.ptiJlb iх;тiэртб_r.ття.

*,2, Звертатися до Кам'янка-Бузького вiддiлУ полiцiТ ГУ F{aцioHa.TbHo;.i't;;Til{iT

. ',,, ':"i;un':':u{_1c:1 1ОД.' 
ГРОМаДян, якi ухиляються вiд виконання вiйськ-эвrэi.с....],,.!;J1*.) лJtя iX pC}.JiUVKy, затримання i доставки до районного вiйсъкгlвого, 't=iJaT) .

-!" Вiддiлу освiти Кам'янка-Бузького районноi державнOТ адпаiнiстраr:iiвlтдi;rяэ,и автотранспOрт для доставки молодого г{оповнення на Л;,вiвс:ь;gиj]т

:г,*i:111*збiрний """*' вiдповiдно до заявки Кам'янка-Бузъкого 
ра;itог;ii+!-,JВlиСЬкоВOГо KoMicaPiaTY згiдно з графiком Львiвського обпiс"о..., tsiйсL'.{.:sо],1]ыtlлчii.арiатУ.

8. Начальнику Кам'янка-Бузъкого
полiцiТ у Львiвсъкiй областi:



8.1" Забезпечити в KBiTHi-TpaBHi
гзa},,iадського порядiry на призовнiй
вiйськового KoMicapiary.

та в жовтнi-rпастопадi 2017 року

8.2. За зверненнrIми органiв мiсцевого сslмоврядуванIul та районною вiйськовоГо
KoMicapiary здiйсrшовати у BcTaHoBJIeHoIvIy порядку розшук, затриманнrI i доставкУ до

районного вйськового KoMicapiary громадян, якi ухиrrшоться вiд виконанIuI вiйськового
обов'язку

8.З. ЗабезпеIIити райоr+гий вiйськовrй KoMicapiaT вiдомостл,шл про призовникiв,

щодо якLD( ведеться дiзнання або досудове слiдство, якIlD( притягt{уго до крш{iнальноТ
вiдповiда_шьностi, а також про осiб, якi врш<шдкtLпись до органiв внугрirrшiх справ з
приводу антисуспiльноТ поведiнки, зловжив€IннrI €LJIкоголем або вживzlннrl наркотичнIж
засобiв тощо.

8.4. Забезпечити охорону |ромадсъкого поряд(у в рйонному вiйськовому
-, ,:,,,:,";ir:::,,,:еэiод 

роботи лiкарiв-спецiалiстiв для огляду призовникiв. вiдпiэавки
,,.-"",.,...,.l,",]ii,; тlа обласниЙ збiрниЙ пункт, вiдповiдно до додатково доведеЕlOго
графiку пiсля отримання виписки з плану вiдправок молодого поповнення.

9. Вiддiлу освiти Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii та ВПУ J\Гч71 м.
Кам'янка-Бузька на час виконання заходiв з призову грома.frян на строкову
вiйськову службу та з метою забезпечення функцiонування призовноТ дiльницi"та"{..пiдтримання на нiй статутного rторядку, забезпечити направJIення до 

"призовноt

дiльницi Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy за окремим
Зверненням вiйськового KoMicapa Кам'янка-Бузького районного. вiйськового
KoMicapiaTy, працiвникiв iз збереженням середньоТ заробiтноТ плати за основним
мiсцем роботи згiдно додатку 6.

1: Ссктору iнформацiйноТ дiяльностi та KoMyHiKauii з гроN4адсъкiстю
;liiэij;l i\j Кам'янка-БузькоТ раЙонноТ державноТ адмiнiстрачiТ оргаяiзvвати
i',.rii-r*,1r,ija.l]u.я населеЁtня щодо виходу Указу Президента Украiни вiд 24 лютого
.:\i:'! ijоKy j\944l2017 "1фо звiльнення в запас вiйськовослужбовцiв в заilас
ВiЙСЬковослужбовцiв строковоi служби, строки проведення чергових призовiв та
черговi призови громадян на строкову вiйськову службу у 2017 роцi".

11. Визнати таким, що втратило чиннiстъ розпорядження голови Кам'янка-
БУзькоi раЙонноi державноТ адмiнiстрацii вiд 0б.04.2016 J\Ъ145l02-08/16 "Про
черговиЙ призов |ромадян Украiни на строкову вiЙськову службу у 201б роцi".

12. Контроль за виконанням розпорядженнrI покласти на керlвника апарату
оi державноТ адмiнiстрацii Височанську Л.П.

*]Xopi]rry

дlлъниц1 вцповlдIо до зuUIвки раионного

"#ъý/ /п Dт \Ч

W B.I. Кирилич



,Щодаток 1

до розIIорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вtд ./о
Ns "/F !

20]'7 р.

Л.П. Височанська

склАд
Кам' янка-Бузькоi ocHoBHoi районноi призовноi KoMicii

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрачii

застугIник голови райдержадмiнiстрацii,
голова koMicii
медична сестра хiрургiчного вiддiлення

комlс11 ,
мАтвеевА M.I.

,t-"р рург,якийорганiзовуеробоry
медичного персонаIry т+{одо медичного

изовникiв, член колЦЦ

БIтушlдtськL4I1в.с.

"u"-u""K 
вiддiлу соцiалъноi,роб

ПСИХОJIОГ, ЧЛеН КqIчI]gЦ
IIАНЬОНТКО Г.С

,.r"д*, РМК вiддiлу освiти

айдержадмirri.rрацiТ, "п.Ё, 
n",i,iiкушинськА н.р"

заступник нач€шъника, нач€UIьник

патрулъноi полiцii органiв НацiональноТ

полiцiТ, член комiсii
вiйсъковий KoMicap районного
вiйсъкового KoMicapiaTy, член KoMiciT

мАрусин п.в.

мАз-яр м.т.



-

Додаток 2

цо роз{lорядження голOвi,i

райдержадмiнiстрацiТ
2*17 р,/?

скJrАд
камо янка-Бузькоi резервноi районноi призовноi koMicii

N!еДична сестра Кам'янка-Ьузt li:лэi l 1ji! 
ji.

l] Аiljкlвсъ

l,_*-,--
БIдл н.р

KoMicii
ni*uр-"aрапевт, яклtй органiзоB\"i" p,ji;,j iv

МеДиЧнОГО персоналу Шj.оДФ Mt] Ij !,r [i Е * ;..-i

вникiв, член коryгlсii _

гiдтинL}к L4.I.

i

l.---=
i козлвнко ha.lr,,t.

t];.':Ji!{: riПеРаТ\'

ýзи рlде.чзжадм iнiс,гра цiТ

член KoN{lc11

л.ýt, Височал,я*Ё:,ьiil

гуц н.С.

орt-iсл,в,с.

яцуiэrко х.в.

заступник начальника преЕекти пн*i

,цiяльностi органiв Нацirэнальноl' tl;;:li ii:T:

член KoMiciT
тRо зестvпника вiйськовогс коrцii:;-i-,а

нача jтьни к м об i;riзаili йногс в iд:ii;: i, 1-1 {.,

п ровiдrrий фахiвеuь iз сот:iал ьц },' ;, glo,_i --,-,;,,

районtlого r j.eнTpy с оцiалъни}i J rl','}:; i_;,Ii ]itl

ciM'T, дiтеiл та N4олодi, член ко_ь,ttсii

перший заступник голови
оайirеотtадмiнiстtэацii. голова кс^ l,C "



,Щодаток З

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вiд/о Й 2017 р.
л,ts /; /lф-оЯУ"7

плАII
роботи Кам'янка-БузькоI районноТ призовцоТ KoMicii' пiд час

проведення призову на строкову вiйськову службу у 20|7 роцi

м
з/п

Заходи Час проведення

1"

Зустрiч призовникiв, направлення дJuI
здачi аналiзiв, роз'яснення порядку
роботи призовноi дiльницi.

8.00-9.з0

2.
Проведення уточнення даних
особових справ, проведення спiвбесiд
з призовниками.

9.00-10.00

a
J.

Проведення заходiв вiйськово-
патрiотичного спрямування.

10.00_10.30

4. Медичний огляд призовникiв. 10.30_14.00

5.
Проведення засiдань призовноТ
KoMicii.

11.00-15.30

6.
Проведення професiйно-
психологiчного вiдбору.

10.30-16.з0

7.

Пiдведення пiдсумкiв роботи
призовноi KoMicii, оформлення
рiшень.

16.00-17.00

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ Л.П. Височанська



03.04.2017 - 50 чол" 27.04.20l^7 - 50 чол.
05.04.2017 - 50 чол. 28.04.20|7 - 50чол. *

10.04.2017 - 50 чол. 03.05.2017 - 50 чол.
1з.04.2017 - 50 чол. 05.05.2017 - 50 чол.
14.04.2017 - 50 чол. 10.05.2017 - 50 чол.
18.04.2017 - 50 чол. 12.05.20|7 - 50 чол.
20.04.2017 - 50 чол. 16.05.2017 - 50 чол.
21.04.20|7 - 50 чол. 19.05.2017 - 50 чол.
25.04.2017 - 50 чол. 2з.05.2017 - З чол.

Щодаток 4

до розпорядження голови
райдержадмiнiстрацiТ
Вiд,,/_ с l_,//[ ,l.,r, 2017 р.--:---f_----------:--

Nэ/-,уlt:l , ,rru

. : грАФIк
проведення медичних оглядrв,цризовникlв та здачr загальних аналlзlв l{poBr,
сечi, визначення групи KpoBi та резус фактора, флюорографiчних дослiджень
органiв грудноi клiтини, електрокарлiограма юнакiв пiдлягаючих призову
весною 2017 року в Кам'янка- Бузькому районi Кам'янка-Бузького РВК.

Резервнi днi:з 10.04.2017 року по З1 .05.20t7 року (робочi днi).

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii Л.П. Височанська



,Щодаток 5

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вiд/2ЙИ 201-7 р.
жп .r/rT?7 ,-2tr2+

AHTOEI,IK н.в. Лiкар - rrсихiатр полiклiнiчного
вiддiлення Кам'янка - Бузькоi IЩЛ

БоровЕIФ п.Ф. Завiдувач стоматологiчного вiддiлення
Кам'янка-Бузькоi tРЛ *

гриI]Аль р.Б. Лiкар - невропатолог Кам'янка-Бузькоi
Iрл 

li

вIтушинськии в.с.

руБАновА т.с. Лiкар - терапевт Кам'янка-Бузькоi I_РЛ
ФJIис н.и. Лiкар - офтальмолог полiклiнiчного

вiддiлу Кам' янка-Бузькоi I]РЛ
шпиркА I.B.

ярЕмко Б.м. Лiкар - отоларинголог (ЛОР) Кам'янка-
Бузькоi I_РЛ

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ Л.П. Височанська



,Щодаток 6

до розI1орядження голови

райдержадмiнiстрацii
в|д 4::' ,.t'з,,rlt,, 2011 р,

Ns ,-'i ,l,_i (,lt/J

Список

1. Вiддiл освiти
2. BITY Ns71 м.

установ, що вицiляryть технiчних праuiвникiв для

забез п еч ен ня n.loir"aTi;; й 
""_Бузькоi 

р айЪ н н oi п р изо вн oi KoMicii

Каrrл' янка-Бузъкоi райдержадмiнiстрацii
Кам'янка-Бузъка

Керiвник апарату

райдержадмiстрачii

- 1 особа;
- 2 особи.

*

Л.П. Височdrська


