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КАМ, ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ШРХtАВНА АДМIШС ТРАLЦЯ

розшоряднtЕння
п"_8аkqйr

Про пidzоmовку mа провеdення прuпuска
zромаdян YKpaiHa do празовно'i diльнuцi
Ка.м'янкш-Бузлrкоzо району Ка"пt'янка-
Бузькоzо районноzо 'BiйcbKoBozo

KoMicapiamy у 2018 pot4i.

Вiдповiдно до пункту 4 ст.27 Закону Украiни "Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiГ', ст. 4 Закону УкраТни "Про вiйськовий обов'язок i вiЙСьковУ

службу", ПоложеннrI про пiдготовку i проведення призову fuомадян УКРаiНИ
на строкову вiйськову службу та прийняття призовникiв на вiйськовУ СЛУ*бУ

за контрактом, що затверджено постановOIо каOlне,гу lvrrнlu,rprB у краIrrи

вiд 2t березня 2О02 року j\Ъ 352, розпорядження голови Львiвськоi областi
затверджено постанов0I() Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

державноТ адмiнiстрацii вiд 21серпня 2017 року 7681015-|7 з метою взяття

|ромадян на вiйськовий облiк, визначення ix кiлькостi, ступеня придатнОСТi

до вiйсъковоI служби, встановлення рiвня освiтнъоТ пiдготовки, здОбУТОТ

спецiальностi i рiвня фiзичноТ пiдготовки, провести приписку юнаКiВ 2001

року народженнlI в сiчнi - березнi 2018 року:

1. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiЙсъкового
KoMicapiaTy розпочати з 3 сiчня 2018 року та провести приписку до
призовноi дiльницi громадян 2001 року народження.

2. ,Щля проведення приписки:
2.1. Утворити о."о""у комiсiю у складi, згiдно з додатком J\b 1

2.2.Утворити запасну комiсiю у складi згiдно з додатком Jф 2.

З. Керiвникам пiдприсмств, органiзацiй:
З.l.Щля роботи KoMiciT з питань приписки юнакiв до призовноТ дiльницi

рекомендувати заOезпечити cKepyBaHHrI технlчних працlвНикlВ 1З

збереженням середньоТ заробiтноТ платлt за основним мiсцем працi, згiдно З

технiчних працiвникiв iззабезпечити

чIлнним законодавствOь{, ita L{ссъ ча.с tlрOвелення приписки та ruiдгtl гс}вчi,{};

заходiв /l0 ilровс:де}iНя пpi4llltсKja в шерiод,.т 0t.i2.2017 poK_r, псl З1.{jЗ.:2С}j8

ploк},, зl,i,дгrо з j{Oдаl]кO.пл.h!: З,

4" Виксrнкошtапл ci.libCbK}iXJ сс"]iиlllгlоi l рдiськоТ }з;iд, itерiвникаýt }Ii{,il';tов{J-

кON{уFIа-цЬних органt:*ацii-,л. якi Be;iyTb 1iерtsиннилt облiк вiiiськовtэзобов'ilзаi{i,Iх
,га гlри:зовьiикiв' предстаIjr,iiL{ .:,' лiйсько;_з;лй. KoMicapiaT сtiиок]4 юнакiн, Il]{_)

пiдля гаrоть },rриIrисцi дtл lia,t,I' я нк;,- Бl,зыi огrэ Р В }(.



-ý.1. По:атIl списКи юнакiв. якi пiдлягають приписui до призовноi дiльницi ,цо
01 . 12.201 7 poKi. r. вiйськовий KoMrcapiaT,
5,2, Забезпечити оповiщення, органiзованllй збiр докумеttтiв' якi гlеобхiднi
для особовиХ спраВ призовI{икiв i сво€часну явку призовнИкiв на пDIlзовitV
дiльницю зl.iдно розрахункY яl]ки за днямtl"
б, Керiвникам пiдприемств, органiзепiй, рекомендувати на виN4огyвиконкомiв мiськоi, селищнот i сiлъсъких рад видiляти безоплатно
обладнаний автотранспорт дjlя доставки юнакiв дq) призовноТ дiльницi згiдно
ryафiку проведення приписки.
7 , В.О. ГОЛОВНОГО ЛiКаРЯ Itам'янка*Б,л,зЕ,ко,i ili_-i-iтIгiIiьtrtз;' ;хЁiлl]];..-1:, . 

,

7.1. Забезшечити л.{еличнч KobTj,:lн.l i], , , : :::, .,,;_ 1i: ,

господарським майном, яi(е ;+еобх_iдrtrз i-i;I}l медичнOго Фгляiiv
громадян при приписцi до призовноl дi.lrьяицi.
7 "2" Видiлити для кожного "тiкаря - есслодшjог,' медичнсгсl спецiалiст.а ijляtlроведення медичного освiдчення.
7,3, До 15 грудня 2017 року flадати в KonticiKl з питань lIрипрлс]ки на юнакirз2c0i року народження х{едичнi KapTKlt ап,тбулатсрного хвOрог{i з tsкJ]аднrlN,tи
ЛИсткаМи дО них, спискi{ осiб. якi с,гоятt, на диспа,нсернсiм} обзтiк1, з при-воl{унервовО психiчниХ -}&хвt}рIов&нiэ, туберку:lъозу, шкiрно-венеричних,
iнфекцiйних захворюваfiь9 трахом11, хроrтi.лних захвOрювань BHyTpirrrHix
органiв KicToK, м'язiв, суглобiв, наркоманlТ" топц*.
7,4, ДлЯ стацiонаРногО обстеження l;ри:зсlвникiв у лiка;энi м" Катiц,я}-{ка,-
Бузька видiлитИ I5 п,tiсць. закlэiпитlт:liк;ээiв ,L:::iKi:i':.:i]},, ;it,l i_li]i{l.;.l:-:..llj].] l ,-, ],
лiкарнi та забезпечити гIOвне l якir:не l:л,;.., . ::.. ;.,,:,,...
термiни.
7,5, Провести юнакам рентгенiвськс: {tfo.лкlорографiчне) обс,геяtення органiв
грудноI клiтки, анацiз KpoBi, сечi, ЕкГ i iншi обстеяtення, Rизначи1r, .юнакаN{
гругrу i резус-фактор KpoBi.
7.6. Забезпечити iМенl,лочi проби з настулноIо вакцинаItiсrо. вал:тtинаrtiсл*
г{ротtr туберкульозу, гrрофiлаlстичнi 1lрививкI-1 протl, iл+шtих iiтфекrriйних
захворюванъ у вiдповiдностi з вимогаý4и iнстр.7кцiй"
7.7, fiaHi про щеплення заноситI4 у KapTv rлрофiлактичtillх щеrlлень.7.8. Залучити лiкаря-дерN,lатолога фахiвшя лi;<увалъного зак.r]ад]i Д"ця
проведення занять з юнакам}i, якiпроведення занять з юнакам}i, якi iтiцriягаrоть прсходже}lLiк] приjlr{скI{ :j
питань профiлактики вiл/снrдУ (згiдно з графiксrп,t роботrа ь,tедzi,+ноТ
KoMiciT;.
8. Началънику Кам'янка-Бу"зького P,I l гу{{t1 ,1, jlьвtlзсыtil,_i r;ола.с: ;

8, i. Подати уt1,1. Подати у вiйсъковий rсомriсарiат Cljиul,,Lt i_icii3 i.|{}i po;tv народж;с.r{нял, яit;
притягалися до кримiналыlt}Т вiдr}о}зi,,iа'ць,"ftл{_ тi. ;ir:ребувпкlть гtiд c;li;lcTBol,r
або ik справи розглядаrоть у cy,;ri.
8.2. lIроводити розшук осiб, якi ухлtляються вiд лригrllски. l органiзоВIi/R3f.И ТХ

доставку на KoMiciKr.
9. Начальнику вiд{дiлiу освiти райдерlксr;lмiнiстрашij, :забезлiечлr,л.и i]!l;fi..l},
ДОВiДОК, ХаРаКТеРИСТИit- докуптентiв лr]о ocBiTy }онакаý4, якi tIрохOлягj:
приписку до Iтризовцоr _tiльвиrцi .у терпяiнit, визlзаченi вiйськOвl.]}л
комiсарiатоrи.



10. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузъкого раЙонного вiйсъкового

koMicapiaTy забезпечити проведення додаткових комiсiй з питань приписки

|ромадян в 2018 роцi, яких додаткоВо розшукано або, якi повернулиая з

,.д"""ого обстеж."", (лiкування) кожноТ другоi середи мiсяця починаючи з

l2.04.2018.
11. Визначити таким що втратило чиннiстъ розпорядженнrI голови Кам'янка-

Бузькоi районноi державноf адмiнiстрацiТ вiд 11.10.2016 Jф482/02-08/16 
"ЦR9

пiдготовку та проведення приписки |ромадян Украiни до призовноl дlльниц1

Кам'янка-Буз"кЬго району Кам'янка-Бузького вiйсъкового KoMicapiaTy у 2017

Роцi>>.
12. Контроль за ВиконанняМроЗПоряДЖенняПокJIасТинакерlВНикааПараТУ

Голова B.I. Кирилич
ffih
W



ДОДАТОК Ns 1

до розпорядження голови

р айдержадмiнiстр alrii

'СЩ20|7 року

Ng €3о l/-o 2//*
. J,

склАд
ocHoBHoi KoMiciT з питань приписки громадян Украiни 2001 року

нароДженняДоприЗоВноiдiльницiКам'янка.БузькогорайонУ

Голова KoMicii :I.Я.Нiмко - вiйськовий KoMicap Кам'янка-Бузького

районного вiйсъкового KoMicapiaTy

Секретар KoMiciT :

- м.м. Бомко медична сестра полiклiнiчного вlддlпення

Кам'янка-БузъкоТ 1РЛ.

Члени KoMicii :

- Н.Р. Кушинська ...методист 
РМК вiддiлу освiти

Керiвник апарату

райдержадмiнiстрачii

райдержадмiнiстрацtt ;

Г.С. Паньонтко - психолог, начаJIъник вiддiлу соцiалъноi роботи
рцсссдi\4

Лiкарi, якi залучаються для огляду:

Рубанова Т.С.
Шпирка I.B.
Грицаль Р.Б.
Сотник I.I.
Яремко Б.М.
Боровець П.Ф.
Забульська М.fi.

- терапевт IРЛ
- хiрург IРЛ
- невропатолог tРЛ
- окулiст tРЛ
- лор Lрл
- стоматолог LЩЛ
- психiатр

Л.Ш. Височанська



ДОДАТОК Jrгs 2

райдержадмlнlстрацl iT

вiд Д) r,e пlrru:
/^а л//лп лl

017 року
J\ъ 0' ^ ^ pj//i5за, ^ ^ oj//+

склАд
запасноi KoMicii з питань приписки громадян Украiни 2001 року

народження дО призовНоi дiльнИцi Кам'янка-Бузького району

Голова KoMicii : В.С. ФЕрА - заступник вiйськового KoMicapa
Кам'янка-Бузького РВК

Секретар KoMicii :

- С.М. Прочкарук медична сестра хiрургiчного
Кам'янка-БузькоТ IРЛ. .rq,

Члени KoMicii :

вiддiлення

- Н.Р. Бiда - головний спецiалiст вiддiлу освiти

раидержадмlнlстрац11 ;

- р.Б. Щур -заступник нач€шьника-керiвник патрульноТ полiцii
Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Лъвiвсъкiй областi;

- В.С Орнст- лiкар Кам'янка-Бузькоi центрutльноi районноi лiкарнi;

- С.Ю. Замула - головний спецiалiст вiддiлу соцiальноТ роботи
рцсссд4.

Лiкарi, якi за-гrуtаються для огляду юнакiв:
Орнст В.€
Вiтушинський В.С
Панько С.о.
Флис н.Й.
Яремко Б.М.
Маруха Ю.Х.
Забульська М.Щ.

Керiвник апарату

- терапевт IРЛ
- хiрург tРЛ
- невропатолог IРЛ
- оцулiст IЩЛ
- лор Iрл
- стоматолог LРЛ

- психiатр

райдержадмiнiстрачii Л.П. Височанська

7



додАток J\ъ 3

до розпорядження голови
райдержадмiнiстрацiiраидержадмlнlстрацll
вiл Д) о Цzzаrа 20|7 року

пЕрЕлIк
пiдприсмств, органiзацiй, якi направляють технiчних працiвникiв для

роботи приписЕоТ KoMicii

1. Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii
2. Сектор культури райдержадмiнiстрацii
З. ВПУ J\Ъ71 м. Кам'янка-Бузька

Керiвник апараry
райдержадмiнiстрацii

- 1 чоловiк
- 1 чоловiк
- 1 чоловiк

Л.П. Височанська

I

I


