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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РМОННА ЛРЖАВНА АДМIНIСТРАlЦЯ

р ОЗПОРЯДЖЕ д Е н н я*r.?? м. Ка:rл'янка-Бузька
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Вiдповiдно до ст.ст.
адмiнiсlрацiЬ>, ст.ст. 38, 44
вiйсъкову службу>:

16, 27 Закону Украrни <Про tиiсцевi державнiЗакону УкраiЪлr <Про вiйськовиИ оОБЙý' l

1. Створити робочу групу з органiзацii забезпеченIц виконанняЗаКОНОДаВСТВа ПРО ЗаГаЛЬНИt ЪМСЪКО"r# обЪв'язок i вiйсъкову службу натериторii району та затвердивши iT склад згiдно з додатком.

2, Контроль за виконанням даног0 розпорядження покласти назаступника голови райдержадмiнiстрацii М. й,аз яр а.
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Про сmворення робочоt zрупч з
opz анiз ацi'i з аб ез п е чення в uконання
законоdавсmва про заzал ьн u й вiйськов uй
обов'язок i вiйськову слусtсбу на
mepamopii району

Перший заступник голови
райдержадмiнiстрацii



Щодаток
до розпорядження голови
райдержадмiнiстрацii

Склад
робочоi групи з органiзацii забезпечецця викоftання законодавства прозагальний вiйськовий обовоязок i вiйськову службу на територii району

вiд l/-Bf &э/? Np"zy€,lp;-a&

л. Височанська

Керiвник апарату
райдержадмiнiсtрацiI

Мазяр
Михайло Тарасович

Заступник голови Кам' янка-Бу.*ai
райдержадмiнiстрацii, голова робочоТ

Ганна Миlайлiвна
Засryпник вiйсъкового ооri.фu КЫЪrrп*
Бузького району, заступник голови
робочоi грyпи

Чернецька
Марiя Василiвна

забезпечення, взаемодii з правЪохоронними
органами, оборонноТ та мсбiлiзацiйноТ
роботи, запобiгання та виявлення корупфi
апарату районноi державноi адмifiiстрацiТ,

fraHboHTKo
галина Степанiвна

Начальник вiддiлу соцiальйоi роботиРЦСССДМ, члец робочоi групи

Вiryшинський
Вадим Стефанович

Лiкар-хiрург, який органiзовуе роботумедичного персоналу щодо медичного
огляду призовникiв, член робочоТ групи-



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженшIм голови

районноТ держар ноi адмiнi стр ацii
вiд <<1>> Ц_Щ_аf__20 1 7 рокуМ7@

положвння

загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу на територii районУ

1,. Загальнi положення

1.1 Робоча група з органiзацii забезпечення виконаннrI законодавства
про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу на територii району
(д*i - Робоча група) створена з метою забезпечення ефективного здiйсненнrl
контролю Кам'янка-Бузькою районною державною адмiнiстрацiею за

додержаннrIм вимог законодавства про загальний вiйськовий обов2язок та
вiйськову службу у суворiй вiдповiдностi до вимог законодавствq а також
виявлення та запобiгання можJIивих порушень у данiй сферi. 1t

|.2. Робоча

р айдержадмiнiстрацii,
група утворюеться розпорядженням голови

роботи.

про робочу групу з органiзацii забезпечення виконання законодавства Про

яким затверджуеться персон€rльний склад та'порядок iT

1.3. У своiй дiяльностi робоча група керуеться Конституцiею Украiни,
Законами УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>, <Про вiйськовий

законодавства Украiни про охороЕу
законодавчими (як законами, так i
актами, що реryлюють вiдносини у

обов'язок i вiйськову службу>>, <<Основи

здоров'я>, цим Положенням та iншими
шiдзаконними актами) та нормативними
вiдповiднiй сферi.

2. OcHoBHi завдання Робочоi групи

Основними завданнrIми Робочоi групи е:

_ проведеннlI вивченнrI стану виконання законодавства про вiйськовий
обов'язок i вiйськову службу при шроведеннi приписки, |ромадян УкраiЪи до
призовних дiльниць, призову i прийняття на вiйськову службу на територiТ

району;

- проведення контролю виконання законодавства про вiйськовий
обов'язок i вiйськову службу при проведеннi приписки, громадян УкраТни до
призовних дiльниць, призову i прийнrIття на вiйськову сrryжбу на територii

району;
- виявлення та фiксування фактiв порушень при виконаннi

законодавства про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу при проведеннi
пришиски, |ромадян Украiни до призовних дiльниць, призову i прийняття на
вiйськову службу на територii району.



3. Склад та порядок роботи РобочоТ групи
3.1. Склад РобочоТ групи визначаеться розпоряджеЕням голови районноi

державноi адмiнiстрацii або особою, яка його замiняе.

3.2. Органiзацiйною формою роботи Робочоi групи е засiдання, в тому
числi виiЪнi, якi проводяться по Mipi потреби.

Конкретну доту, час та мiсце проведення засlдання визначае голова
робочоi групи або заступник голови Робочоi |рупи, у разi здiйсненнrl ним
обов'язкiв голови.

3.3. Засiданнrl РобочоТ групи вважаеться правомочним, якщо на ньому
IIрисутня бiльшiсть i1' членiв.

3.4. Рiшення Робочоi групи приймасться простою бiлъшiстю голосiв
присутнiх на засiданнi ii.rленiв.-У разi рiвного роз[оlirry .orrociB вирiш€tльним е
голоС головИ Робочоi гругrИ абО заступника головИ Робочоi |рупи, у разi
здiйсненнrl ним обов'язкiв голови. t,

3.5. Рiшення Робочоi групи оформляеться протоколом, який пiдписують
голова i всi.rлени Робочоi групи. Ч

3.б. Робоча група з метою досягнення основних своiх завданъ:

- проводить засiдання в Mipy потреби;

- ВИтРебовУе необхiднi документи, викJIикае та заслуховуеtна засiданнях
пояснення вiдповiд€rльних посадових осiб;

- iнiцiюе проведення перевiрок у сферi виконання законодавства про
ВiйСЬКОвий обов'язок i вiйськову сlryжбу при проведеннi приписки, |ромадян
Украlни до призовних дlльниць, призову i прийняття на вiйськову службу на
територii раЙону вiдповiдними органами та (або) посадовими особами;

- iНiЦiЮе заIý/ченнrI спецiа_гriстiв необхiдного профiлю з iнших, в т.ч.
вищестоящих органiв влади та органiв контрою;

- У разi виявлення озЕак кримiнально караних правопорушень iнiцiюе
повiдомлення про це правоохоронних органiв.


