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|.4 Оповiщення та вiдбiр вiйськовозобов'язаних
проходження медичних оглядiв) завершити до 2|.08.2017.

2. Головам MicbKoT, селищних та сiльських рад, керiвникам

поста]]кiI

(включаючи

пiдприемств,

установ та органiзацiй району:
2.| На вимогу вiйськового KoMicapa забезпечити оповiщення та прибУттЯ

вiйськовозобов'язаних оперативного резевЕ,.
Bi йськового KoMicapiaTy.

KoMicapiaTy у доставтti рgз.рвiстiв та проведеннiзборiв.
2.з Провести роз'яснення серед населення та працiвникiв пiдприсмств,

установ та органiзацiй щодо залучення вiйськовозобов'язаних до проходження

Про nidzomonкy do провеdення навчuа,lлrнuж

з б opiB з Bi йс ь ко в оз о б о в' яз ан ltм 1,1

Ксtлt'янка-Бузлrкоzо району, якi зар ажо вuнi
do оперumL.вноzо рверву dpyzoi черzu

Вiдповiдно до статей 6, 27 Закону УкраТни "Про мiсцевi fiepiii&r;,r;
адмiнiстрацiТ", розпорядження Генерального штабу Збройних Рил УкраiЪи "Про

рiшення щодо проведення навчzlJIьних зборiв у перiод з 29.08.17 по 27.0Р.|7
призовом вiйськовозобов'язаних оперативного резерву другоТ черги", IнструкцiТ з

органiзацiТ i проведення навчаJIьних зборiв з вiйськовозобов'язаними у вiйськових
частинах i установах Збройних Сил УкраiЪи, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa
оборони УкраТни вiд 05.04.2013 Jф245, та пiдготовки до поставки
вiйськовозобов'язаних на навч€Lпьнi збори.

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

1.1 Розпочати пiдготовку до проведення збору та
вiйсъковозобов'язаних на навч€шьнi збори.

\.2 Органiзувати взаемодiю з органаlии ý{;сцrjtsOr,,;} r.il,'.ir.:::..,: ,,,

пiдприемствами, установами, органiзацiями району щодо гIорядку iзiдfi,';,.,.

оповiщення та поставки вiйськовозобов'язаних на навчzlJlьнi збори.
1.3 Взяти на особистий контролъ органiзацiю органами мiсцевого

самоврядування, установами, пiдприсмствами, органiзацiями району процесУ
оповiщення вiйськовозобов'язаних, проходження ними медичних комiсiй Та

отримання персонzLльних повiсток для залr{ення на навчzlirьнi збори.
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ла/..э
чстанов та
вlиськово1
навчальних
заходiв.

ПРОВеСТи роз'яснення серед ijrii]:j.]i'ii]]j:,, ii:" ilрэltiвникiв пiдприсшяс,гв,

2.4 .ЩО 2|.08.20|7 забезпечити виконаннrI планового завдання щодо
вiдбору резервiстiв на вiйськовi навчання з 29 серrлня по 27 вересня2017 року.

3. ГОлОвному лiкарю Кам'янка-Бузькоi центр.lJIьноi районноi лiкарнi
ВСебiчно сприяти Кам'янка-Бузькому районному вiйськовому KoMicapiaTy у
проведеннi медичних оглядiв резервiстiв оперативного резерву.

4. Вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноi та iнфортчтатli}ill, ,

дlяльност1 апарату раидержадмlнlстрац11 до початку навчальних зборiв ,j

iнформацiйно-пропагандистськсгорезервiстами провести роботу щодо
забезпечення щодо залучення вiйськовослlrхtбl; .,, " ;,_ d_)ilеl)ативного резсрts}J.

5. КОНТРОль За виконанняN,I розпоряд;"iеijн5i ilоклаiт].i ii;_! з:;{--|, , 
"

ноТ адмiнiстрацiТ Мазяра М.Т.

Голова B.I. Кирилич

органiзацiй щодо зчLп}п{ення вiйськовозобов'язаних до проходження
служби в якостi резервiстiв оперативного резерву та проведеннrI
зборiв для запобiгання невiрного тпумачення мети проведення даних
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