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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВ rrА АДМIНIСТРАЦIЯ

розп ОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька Nэ J #, " 

- 24 'fl ,jм,цл1-1 lиу Иrll
---_-_/-----v

Про внесення змiн у розпоряdмсення
zолов u район Hoi dерuсавноi аdлtiнiсmрацii
Bid 10.а3.2017 М124/02-08/17 "Про
черzовuй прuзов zромаdян Украtнu на
сmрокову вiйськову слумсбу у 2017 роцi"

Вiдповiдно до ст. 27 Закону УкраiЪи "Про
вiйськовий обов'язок iЗакону УкраiЪи "Пр

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 21.03.2002 JфЗ52
про пiдготовку i проведення призову громадян
службу", Указiв Президента УкраТни вiд 24.02.20|7 Ns44l2017 "Про звiльнення в

проведення чергових призовiв та черговi призови громадян на строкову вiйськову
службу у 2017 роцi", вiд 07.07.2017 j\b178/2017 "Про проведення у серпнi 2al7

запас вiйськовослужбовцiв в запас вiйськовослужбовцiв строковоi служби, строки

раидержадмlнlстрац11

року призову громадян УкраiЪи на строкову вiйськову службу до Нацiональноi
гвардii УкраiЪи" ,а у зв,язку iз кадровими змiнами:

1. Внести змiни до розпорядження голови
t0.03.2017 Ns124l02-08/17 "Про черговий призов |ромадян УкраТни на строкову
вiйсъкову службу у 20|7 роцi", а саме:

tr.1. Викласти п.3 даного розпорядження у наступнiй редакцii: ф

"3. KoMicii Кам'янка-Бузького району провести:
- в перiод з 5 квiтня по 30 травня 2017року та з 5 жовтня 201.7 по 28 листопада

20117 року черговий призов на строкову вiйськову службу |ромадян УкраТни
чоловiчоi cTaTi, якi придатнi за станом здоров'я до вiйськовоi служб" у мирний
час, яким до дня вiдправлення у вiйсъковi частини виповнилося 20 poKiB та
старших осiб, якi не досягли 27 рiчного BiKy i не мають права на звiльнення або
вiдстрочку вiд призову.

- протягом серпня 2aI7 року провести призов на строкову вiйськову слУжбу
громадян УкраiЪи якi досягли лризовного BiKy i не мають права на вiдстрочку,
передбачену чинним законодавстRом до Нацiональноi гвардii УкраТни'О.

1.2. Викласти додатки |,2 та 5 у нових редакцiях, що додаються.
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мiсцевi державнi:tадмiнiстрацii'О,
вiйськову службу", постанOв}I

"Про затвердження ГIоложення
УкраiЪи на строкову вiйськову

вiд
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2. Затвердити склад резервноi KoMicii лiкарiв спецiалiстiв длЯ оглядУ

призовникiв згiдно додатку 7.

з. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядженнrI голови

райдержадмiнiстрацii вiд 22.05.2о|7 Np262l02-08/17 "Про внесення змiн у
розпорядженшI голови районнот державноi адмiнiстрацiт вiд 10.03.2017 M|24l02-
08/17".

4. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на керiвника апарату

л.п.раидержадмlн1

B.I. Кирилич

,ýýr ffiп\ft
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,Щодаток l
до розпорядження голови

раiлдержадм i н iстрашiТ
вiд Уl. /ц%е 2ап р.

Кам' янка-Бузько"{ осшовно'[ районноТ призовноi KoMicii

заст,члFIик гсловрi райдерхсадмiнiстlэацii,,
голOва комlс11
п,lедична сестра полiклiнt"tногс l

вiддiлення Кам'янка-БузькоТ tlP'll, 
i

комlс11
лiкар - хiрург, який органiзовус воботу

вникiв, член KoMiciT
начапьник вiддiлу соцiальноi роботи

психолог, член KoMiciT
ме,Iодист РhzfК вiддiлу освiтс,э

жадмiнiс ii, член KoMicii
заступник начaшIьника, начапьЕ ик
IIатрульноi полiцii органiв Нацiона-пьноТ
полiцii, член KoMiciT

Л.ш. Височанська

скллд

мАзяр N{.т.

Бомко M.Tv{.

в{тушинськии в.с.

тlАнъо}iтко г.с

куfiIинськА н.р.

ш]}rр р.Б,

HIN,{KO I.я.

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiт

медичного персоналу щqдо медичного



,Щодаток 2

до розпорядження гоJIови

райдержадмiнiстрацii
вiд /i 2017 р"м зrс

склАд
Кам'янка-Бузькоi резервноi районно[ призовноТ KoMicii

вАшкIвськии А.с. перший засryпник голови

раидержадмlнlстраrl11, голова коцlс11
прочкАрук C.N4. медична сестра Кам'янка-БузькоТ [РЛ,

секретар KoMicii
орнст в.с. лiкар - терапевт, який оРганiзовус 

*:

робоry медичного персон€tлу щодо
медичного огляду призовникiв, член
KoMiciT

яlD,шко х.в. провiдний фахiвецъ iз соцiальноi роботи
районного центру соцiа;rъних служб для
сiм'i, дiтей та молодi, член KoMiciT

БIдА н.р головний спецiалiст вiддiлу освiти
раидержадмlнlстрац111, член комlс11

пАтинок N{.I. заступник нач€UIьника превентивноi
дiялъностi органiв Нацiональноi полiцiI;
член KoMiciT

штрЕнко г.м. заступник вiйськового KoMicapa -
начапьника вiддiлення комплектувад{ня

районного вiйсъкового KoMicapiaTy,
член koMicii

Керiвник апарату
райдержадмiнiстраuii л.П. Височанська



Щодаток 5

до розпорядження гоJIови

райдержадмiнiстрацii
Bi il .ti't I tl,Lr -{ 2а|7 р,

1r

зАБульсъкА м.д.

З""щу*" стоматологiчного вiцдiпення

Кам'янка-Бузькоi rIРЛБоровЕtъ п.Ф.

Jlir*p - 
"*ропатолог 

Кам'янка-БузькоiгриIIАJъ р.Б.

ТЙар - -rр-rрг хiрургiчного вiддiлення

Кам'янка-Бузъкоi IРЛвIтушинський в.с.

iinup - терапевт Кам'янка-БруБАновА т.с.
JIiKap - офтаrrъмолог полiклiнiчного
вiддiлення Кам'янка-Бузъкоi IРЛ
Jli-rp - rр"вматолог Кам'янка-БузъкоiшпиркА I.B.

Лi*р - оrоларинголог Кам'янка-Буз"ькоТярЕмко Б.м.

Керiвник апарату

райдержадмiнiстрацii /w
Л.П. Височанська

л



Додаток 7

ДО РОЗЦОРЯДТ(:ННЯ 
ГОJIОВИ

райдерlкадмiнtстрlч,л . _

#,#ffi?" р.

склАд

резервноi KoMicii лiкарiв-спецiалiстiв для огляду призовникiв

ПбБЙЬр полiклiнiчного

"iддiЪе""" 
KuM; 

""*a-by,"noT 
rЦЛДнтоняс н.в.

млlгхдю.х.

пАнько с.в.

шпиркА I.B.

вiддiлення Кам'янка-БгрI4IIАJь о.Б.

Керiвник апарату

рчЙд"р*адмiнiстраuii

ф

Л.ш. Височанська

сотник I.I.


