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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНI СТРАЦIЯ

РФЗШФРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька

ýlp о M1l о в ed ення в i йсько в о-пр о ф есiйноi
орiснtпацit лrолоdi i прл,lйопrу dо вutщuх
Bi йськов rN наrч{h,llrttuх з aruladiB ппа

в ý йс ько в uх н ввц{ulьн llx пiёр оз diлiв
8ilw.4их ltавц{utлэн{lх зfiнr{tdiв на 2а18 piK

Вiдповiдtно до п"z4 с,т.2} Закону УкраiЪи "Про мiсцевi лер;,ilаввi

адмiнiстрацiI", Закону УкраТни 'ППро вiйськовий обов'язок i вiйськовУ
службу'П, враховуючи 'ППоложення шро пiдготовку i проведення ilризOву
громадян УкраiЪи на строкову вiйськову службу та прийняття призовникiв на

вiйськову службу за контрактом", затверджене постановою КабiнетУ
fu,iiHicTpiB УкраТни вiд 2i.OЗ.2002 }IЬЗ52:

t. Вiйськовому KoMicauy Кам'янка*Бчзъкого районного вiйськоrзоi,о
колаiсаlэiату:

i. i . {_]шлаý,r'вати i забtэзпечрIти виконання заходiв щOдо органiзацiТ вiдбо'о';,

}.2, t}рганiзчваIи роботу комiсii Кам'янка-Бузького
вiйськового KoMicapiaTy з попереднъоi фаховоi дiагностики
ввнз.

].З. У взасшtодir iз загальноосвiтнiлли навчаJIыIими закладами активiзyва.тu

роботу по вiйськово-професiйнiй орiентатцii молодi та забезпечити tsикG}iаF}rl{i

завдень по вiдбор},, кандидатiв д.пя tsстуIr_y 
"v 

ВВ}{З МС Украiни.
'2 . iJ i д;]i:т_l,. ос.зiти Кап,т' ян ка-Буз ькоТ райдержадмiнi cTpariiТ:

2.1 Зобов'язати KepiBHlTKiB середнiх навчапьних закладiв гiеип,.;lя,lil

шостiйнч уtsагу tlитанняfuI керiвништва та кOнтролю за cTaнoft,{ пiдготtэiзittт

ltэнакiв до Bcтyпy у ВtsНЗ N4O YKpal"Hpr.

2..-2, $i:ганiзуватрl вiдбiр молодi у 20118 роui лля вступy- v BH}l:j il lli.;

}i;.:l;atHИ згll_iнt.l з Iulaнoв}lfut зав/{а}JняМ цо навчальниМ закJlадаNt Dай{iнr,,- li;,,,:

: ii"t jl.J{]'ГiтС j{..

,, t,,_,l Ui_illo}li L,": ,i,,;jlr:", го; \l :lHKa-i}V9bKCrT Цi}Л
_j,r. Органi:зуватлl fiопеt]еJiнtо здачу каFiдидатам}l для встуt]y ",r ;-!-*,,,r t :'

lтепiоц робот-lэ к:олцiсii з пi.IтанЬ i1риписки громадян до призовноТ дiпьчi,t:;l

YK*ai'Hpt в

районtlого
кандидатiв }/

ilайогl1, та iэайоt:нс,t iltlизовноТ ко;тцiсiТ настliпнLiх аilалiзitsi З3Г3ЛiзР-r;;q!i ;11,-l.':з

1ц t7 '''- '' - * -]"



Kpo*i" загаJIьЕий ана_цiз сечi, серологiчний аналiз KpoBi на: антитiла цо Bili'yСn'

iмунодефiцит1 людлiнI.I (tsIл). антигеН до BipyCy гепатитУ l|Bll {,iil,,;-'l,:,

а*Ъrтiла_ до uipy.Y гепатитУ l'гtt (anti-HCV), реакчiю мiкропреципiтlll;i:' l

карлiо.пiпiновишt аНТиГенОIlt (R$/), визначати гру:у крrэвi Т.1

р*,*1r*-r-ежнiсть, ]цэOвестИ рентгенологiчне (флюорограdliчнr,: }

дослiдження органiв грудноТ клiтки, ЕКr'-дослiдження, а за мед1{,-,i,j,J\{]1

показаннями й iншi дослiдження.
3.2. Органiзувати прOходженнlI вiйськово-лiкарсъкоi KoMiciT з

визначення придатностi кандидатiв для вступу у ВВНЗ,
4. Визнати таким, щ0 втратило чиннiсть розпорядження

кам,янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацii ВiД 24.02.20117 N997li}2-

CI8/t7 ''Про ,rро".t."ня вiйсъково-професiйноi орiентацiТ молодi i пlэlо;iс,ътv

5. Контролъ за викOнанням розпорядженнrI покJIасти на керiвника amai]alY

Кашд'янка-Б ержавноi адмiнiстрацiТ Височанську Л.I]-

Голова B.I. КирилжЕý
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Лодаток
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державно1 адмlнlстраIjl j

вtд 03 u 2-/q 20 j 8 po}t_,/

Ns 3 /о/- И// 3

ЕIланове завдання

-]
:

-]
]

Керiвник апарату
ра йд е ржад Mi н iстраrц iT
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л"ýý. Ви*tлч.ансt. ,:

по вiдбору кандидатiв ца навчання для пiдготовки вiЙськових ф*.si:исзiа
тактичного рiвня у 2018 роцi з числа цивiльноТ молодй

в шавчальних закладах Кам'янка-Бузького району

}"9

з/lт
Назва навч€UIьного закладу
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l
i ВПУ Jф71 м. Кам'янка-Бузька ;r i
1 Цобротвiрський irрофесiйний лiцей
a3 Батятицъка ЗОШ[ I-IIIсT.
4 Великосiлкiвський F{Вк
) Щидилiвська ЗОItrI I-IIIсT.
п Келдецький НВК
.а

Ж{овтанецький НtsК
t! Добротвiрська Зош X-IIIсT,

9 Капд.-Бузъка ЗоШ I-I{IсT. .Ng1

10 Кам.-Бузька ЗОШ I-IiIcT. .JTs2
j-l
il Кам.-Бузька ЗОШ I-IIIсT. .}lЪ3

\2 Стародобротвiрська ЗоШ I-IIIсT.
illJ вояричiвська ЗоIJl I-ItrIcT.
1А Зацитiвська ЗоШ I-trItrcT.

15 PeMeHiBcbKa ЗоШ l-trItrcT.

1б В еликоколоднiвський НtsК
Всього ; ýtt


