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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЯtАВ НА АДМIШ СТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька Ns

Про пidzоmовку do провеDення нuвчuллrнлlх
з б ор iB з Bi йсь ко в оз о б о в' яз ан ллм 1.1

Кам'янка-Бузькоzо району у 2018 роцi

Вiдповiдно до статей 6, 26, 27 Закону Украiни "Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii", на виконаннrI вимог мобiлiзацiйноi директиви Генерального штабу
Збройних Сил УкраiЪи, мобiлiзацiйноi директиви командува.flня вiйськовоТ
частини А0796, IнструкцiТ з органiзацii i проведенIuI навч€uIьних зборiв з
вiйськовозобов'язаними у вiйськових частинах i установах Збройних Сил
Украiни, затвердженоi нак€вом MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи вiд 05.04.2013
JФ245, листа Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy вiд22.02.2018
j\b308 та з метою забезцечення якiсного проведеннrI
вiйськовозобов'язаними у 201.8 роцi:

навч€uIьних зборiв з

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

1.1 З моменту отримання розпорядження з розподiлом нарядiв на призов
вiйськовозобов'язаних на навч€ulьнi збори здiйснити оповiщення i вiдбiр
вiйськовозобов'язаних для з€lJIучення на навчiulьнi збори у складi вiйськових
частин з обов'язковим врахуванням Тм мор€Lльно-психологiчних характеристик.
Розпочати пiдготовку до проведення збору та поставки вiйсъковозобов'язаних на
навч€lJIьнi збори.

взаемодiю з органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами, органiзацiями району щодо порядку вiдбору,
оповiщення та поставки вiйськовозобов'язаних на навч€ulьнi збори.

1.З Взяти на особистий контроль органiзацiю органами мiсцевого
самоврядування, установами, пiдприемствами, органiзацiями району процесу
оповiщення вiйськовозобов'язаних, проходження ними медичних комiсiй та
отримання персон€lJIьних повiсток для з€Lлучення на навч€шьнi збори.

I.4 За тиждень до початку навч€tльних зборiв завершити вiдбiр та медичнi
огляди вiйськовозобов'язаних, вiдiбраних для r{астi у навчальних зборах.

2. Головам органiв мiсцевого самоврядування, керiвникам пiдприемств,

установ та органiзацiй району:
2.I На вимогу вiйсъкового KoMicapa забезцечити оповiщення та прибуття

1.2 Органiзувати

вiйськовозобов'язаних до Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy.



t

2.2 Всебiчно сIIри'Iти Кам'янка-Бузькому районному , вiйськовому

KoMicapiaTy У ,ро".д.""i оповiщення, медичних оглядiв, збору та доставки

вiйськовозобов'язаних до визначених мiсць,
2.з Провести роз'ясненнrI серед населення та працiвникiв пiдприемств,

установ та органiзацiй дJuI запобiгання невiрного тJIумачення мети проведенн,I

дан!D( заходiв.
з. ГоловномУ лiкарю Кам'янка-Бузькоi центральноi райопноТ лiкарнi

всебiчно сприяти КЬм'янка-Бузькому районному вiйсько_вому KoMicapiary у

проведеннi ,.д""""* оглядiв вiйськовозобов'язаних, вiдiбраних для )лrастi у

навчЕlJIьних зборах.
4. ВiддiлУ комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi

дiяльностi апараry райдержадмiнiстрацiт до початку навчальних зборiв з

uiй.u*оuозобов'язаними провести роботу щодо iнформацiйно-пропагаЕдистського
--т лплллпттл 

-гопquт.\ЕlятJrrгп 
еяпv }оЗобоВlяЗаних Дозабезпе"ення стосовно гарантованого зЕUryцення вlисъкоI

спланованих заходiв.
5. Визнати такими, Що втратили чиннiсть розпорядженнrI голови Кам'янка-

Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii вiд 10.08.2017 Jф450/02_08/17 <Про

пiдготовку до проведення навчzlльних iборiв з вiйськовозобов'язаними Кам'янка-

Бузького району, якi зарахованi до оперативного резерву другоi ,nРp,"u.l1,"io

|2.оg.201z lчs5zЪlо2-о8l117 <Про пiдготовку до 11роведеннrI навчальних зOорlв з

резервiстами оперативного резерву першоi черги),

6. Контролъ за виконанням розпорядженнrI IIокласти на заступнИка головИ

районноi держа"нОi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу функцiонсLльних

обов'язкiв.

Голова B.I. Кирилич
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