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Головнокомандувача Збройних Сил Украiни щодо проведення навчаJIьних зборЬ
у перiод з 27.а2.2018 по 28.03.2018 iз призовом вiйськовозобов'язаних
оперативного резерву першо1 черги, Iнструкцii з органiзацiТ i проведення
навч€Lirьних зборiв з вiйськовозобов'язаними у вiйськових частинах i установах
Збройних Сил Украiни, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи вiд
05.04.2013 Jф245 та листа Львiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрацiТ вiд
26 .0 |. 2 0 1 8 j\Ъ 5/3 З -66 4 l 0 l 2- t8/4- 8 щодо' пrдготовки навч€lJIьних зборiв:

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

1.1 Розпочати пiдготовку до проведення
вiйськовозобов'язаних на навчаJIьнi збори.

збору та поставКи

I.2 Орранiзувати взаемодiю з органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установа\4и, органiзацiями району щодо порядку вiдбору,
оповiщення та поставки вiйськовозобов'язаних на навч€lJIьнi збори.

раионному

1.3 Взяти на особистий контроль органiзацiю органами мiсцевого
самоврядування, установами, пiдприемствами, органiзацiями району процесу
оповiщення вiйсъковозобов'язаних, проходження ними медичних комiсiй та
отриманнrI персон€Lлъних повiсток для з€Lлучення на навч€шьнi збори.

|.4 Оповiщення та вiдбiр вiйськовозобов'язаних (включаючи
проходження медичних оглядiв) завершити до 2I.02.2018.

2. Головам MicbKoi, селищних та сiльських рад, керiвникам пiдприемств,
установ та органiзацiй району:

2.1 На вимоry вiйськового KoMicapa забезпечити оповiщення та прибуття
вiйськовозобов'язаних оперативного резерву першоi черги до Кам'янка-Бузького
районного вiйськового KoMicapiaTy.

2.2 Всебiчно сприяти Кам'янка-Бузькоьлу
: KoMicapiaTy у проведеннi збору та доставки резервiстiв для

вiйськовому
проведення

Про пidzоmовку dо провеdення навчOльнuж
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Вiдповiдно до
адмiнiстрацiТ", на

статей 6, 26, 27
виконання вимог

Закону УкраiЪи l'Про мlсцев1 державн1

навч€шьних зборiв.



2.3 Провести роз'яснення серед населення та працiвникiв пiдприсмств,
установ та органiзацiй щодо залученшI вiйськовозобов'язаних до проходження
вiйськовоi служби в якостi резервiстiв оперативного резерву та проведеннrI
наВч€uIЬних зборiв для запобiгання невiрного тлумачення мети проведення даних
заходiв.

2.4 До 2L02.201-8 забезпечити виконаншI планового завдання щодо
вiдбору резервiстiЪ на навчальнi збори з 27 лютого по 28 березня 2018 року.3. Головному лiкарю Кам'янка-Бузькоi центральноi районноI лiкарнi
всебiчно сприяти Кам'янка-Бузькому районному вiйсъковому KoMicapiaTy у
проведеннi медичних оглядiв резервiстiв оперативного резерву.4. Вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноТ та iнформацiйноI
дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацii до початку навч€tльних зборiв з
резервiстами провести роботу щодо iнформацiйно-прошагандистського
Забезпечення щодо залученiя вiйськовослужбовцiв до оперативного резерву.

5. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови Кам'янка-
Бузькоi раЙонноi державноi адмiнiстрацii вiд 2g.I2.2аП Jф782/02 -08117 <Про
пiдготовку до проведення навчЕшьних зборiв з вiйськовозобов'язаними Кам'янка-
Бузького району, якi зарахованi до оперативного резерву першоТ чфги>>.

б. Контроль за виконанням розпорядженнrI покласти на керiвника апарат}z

районноi дер.

Голова B.I. Кирилич,ffi
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