
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька Nо 7/L

Про пidzоmовку do провеdення навчшlьнuх
з б ор iB з вiйсь ко воз о б о в'яз шн atлl Е,

Кам' янка-Буз ь ко zo р а йону, якi з ар ахо BaHi
dо операmавноzо резерву першоi черzu

Вiдповiдно до статей 6, 26, 27 Закону УкраТни "Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii", на виконаннrI вимог начzшьника Генерального штабУ
Головнокомандувача Збройних Сил УкраiЪи щодо проведення нЬвча_пьних зборiв

у перiод з 24.а\.2018 по 22.02.2018 iз призовом вiйськовозобов'язаЙх
оперативного резерву першоТ черги, IнструкцiТ з органiзацii i проведеннЯ

навчаJIьних зборiв з вiйськовозобов'язаними у вiйськових частинах i установах
Збройних Сил Украiни, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa оборони УкраТни вiд
05.04.2013 j\b245, та пiдготовки до поставки вiйськовозобов'язаних на навча_пьнi

збори.
1. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузького

KoMicapiaTy:
1.1 Розпочати пiдготовку до проведення

вiйськовозобов'язаних на навч€tJIьнi збори.
збору та

огiовiщення та поставки вiйськовозобов'язаних на навч€tльнi збори.

\.2 Органiзувати взаемодiю з органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами, органiзацiями району щодо поряДкУ вiДбОРУ,

самоврядування, установами, пiдприемствами, органlзацшми району ПрОцеСУ

оповiщення вiйськовозобов'язаних, проходження ними медичних комiСiй Та

отримання персональних повiсток для з€tлученнrl на навч€tльнi збори.
1.4 Оповiщення та вiдбiр вiйськовозобов'язаних (включаючи

проходження медичних оглядiв) завершити до 19.01.2018.
2. Головам MicbKoT, селищних та сiльських рад, керiвникам пiдприемств,

установ та органiзацiй району:
2.1 На вимоry вiйськового KoMicapa забезпечити оповiщеннrl та прибУття

,вiйськовозобов'язаних оперативного резерву першоi черги до Кам'янка-Бузькогсl

районного вiйськового KoMicapiaTy.
2.2 Всебiчно сприяти Кам'янка-Бузъкому раионноN{у вlиськовомч

прOЕеденнякчзпаiсаоiаз:у \/ проведеннi зборч та доставки резервiстiв дJiя

раионного вlиськового

поставкр{

навчЕ}JIьних зборiв.
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2.з Провести роз'яснення серед населення та працiвникiв пiдприемств,

установ та органiзацiй щодо з€tлу{ення вiйськовозобов'язаних до проходження

вiйськовоi служби В якостi резервiстiв оперативного резерву та проведенн,I

навчаJIьних зборiв для запобiгання невiрного тлумаченнJI мети проведення даних

заходiв.
2.4 ,Що 22.0|.2018 забезпечити виконання планового завданнЯ щодО

вiдборУ резервiстiв на навчЕ}льнi збори з 24 сiчняпа22 лютого 2018 року.
з. Головному лiкарю Кам'янка-Бузькоi центрzlлъноi районноi лiкарнi

тр-, -)_---_л a.всеOlчно сприяти Кам'янка-Бузькому районному вiйськовому комlсарlату у

проведеннi медичних оглядiв резервiстiв оперативного резерву,
4. Вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi

дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацiт до початку навчЕlJIьних зборiв з

резервiстами 'провести роботу щодо iнформацif;но-пропагандистського

забезпеченнJI щодо залr{ення вiйськовосrryжбовцiв дсl оперативного резерву,

5. Визнати такиМ, Що втратило чиннiсть розпорядженнrI голови Кам'янка-

Бузькоi районноi державноТ адмiнiстрацii вiд 25,|0.2017 J\ъ608/02-08l17 <Про

,riд.оrоuпу оо проведення навчаJIьних зборiв з вiйсъковозобов'язаними Кам'янка-

Бузъкого району, якi зарахованi до оflеративного резерву першот черги>),

6. Контроль за виконанням розпорядженнrI покJIасти на к9рiвника апарату
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Голова B.I. Кирилич
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