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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАИОННА ДЕР)ItАВ НА АДМIШС ТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька

Про nidzomonlv do провеlення навчшlлrнuж
з б ор iB з Bi йсько воз о б о в'яз ан Iлм u Кам'янка-
Бузькоzо району, якi зарахованi
dо операmuвноzо рверву перu,лоi черzu

Вiдповiдно до статей 6, 26, 27 Закону УкраiЪи "Про мiсцевi
адмiнiстрацii", розпорядження Генерального штабу Збройн#k Сил УкраiЪи
про рiшення щодо проведення навч€lJIьних зборiв у перiод з 15.11.2017 ffa
15.12.20|7 призовом вiйськовозобов'язаних оперативного резерву першоТ
черги, iнструкцii -з органiзацii i проведення навч€lльних зборiв з
вiйськовозобов'язаними у вiйськових частинах i установах Збройних Сил
УкраiЪи затвердженоi наказом MiHicTepcTBa оборони Украiни вiд 05.04.201З
Jф245, листа Кам'янка-Бузького районного вiйсъкового KoMicapiaTy
2З.10.20|7 J\Ъ1890 та пiдготовки до поставки вiйськовозобов'язаних
навчulirьнi збори.

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

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

I.2 Органiзувати взаемодiю з органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами, органiзацiями району щодо порядку вiдбо'ру,
оповiщення тапоставки вiйськовозобов'язаних на навчullrьнi збори.

1.3 Взяти на особистий контроль органiзацiю органами мiсцевого
самоврядуваннrI, установами, пiдприемствами, органiзацiями району процесу
оповiщення вiйськовозобов' язаних, проходження ними медичних комiсiй та
отриманнrI персон€tльних повiсток для з€tлуtlення на навчalпьнi збори.

|.4 Оповiщення та вiдбiр вiйськовозобов'язаних (включаючи
проходження медиtIних оглядiв) завершити до 10.11 .|7р.

2. Головам мiсцевих рад, керiвникам пiдприемств, установ та
органiзацiй району:

z.| На вимогу вiйськового KoMicapa забезпечити оповiщення та
прибуття вiйськовозобов'язаних оперативного резерву до Кам'янка-Бузьког0

вiд
на

районного вiйсъкового KoMicapiaTy.
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2.2 Всебiчно сприrIти Кам'янка-Бузькому районному вiЙсъковому
KoMicapiaTy у проведеннi збору та доставки резервiстiв дJuI проведенНrI

навчаlrьних зборiв.
2.3 Провести роз'ясненrrя серед населення та працiвникiв

пiдприемств, установ та органiзацiй щодо з€Lл)л{еншI вiйськовозобов'язаних

до проходження вiйськовоi сrryжби в якостi резервiстiв оперативного реЗерВУ
та rrроведення навчulJIьних зборiв для запобiгання невiрного тлумачення мети
проведеннrI даних заходiв.' 2.4 .Що 12.||.20\7 року забезпечити виконання планового завданнrI

щодо вiдбору резервiстiв на вiйськовi навчання з 15 листопада по 15 црудня
201-7 року.

З. Головному лiкарю Кам'янка-Бузькоi центральноI раЙоннОi
лiкарнi всебiчно сприяти Кам'янка-Бузькому районному вiйськовомУ
KoMicapiaTy у проведеннi медичних оглядiв резервiстiв оперативного резерву.

4. Вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноi роботи та
iнформацiйноI дiяльностi апарату раидержадмlнlстрац11 до початку
навч€tльних зборiв з резервiстами провести роботу щодо iнформацiйно-
пропагандистського забезпечення щодо з€}лr{ення вiйсъковослужбовцiв до

на керiвника 
"

аПаРаТУ РаИЩt iнiстрацiТ Л.П. Височанську.

Голова B.I. Кирилич
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