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щyKPAiHA
кАм,янкА_БузькА рМоr*rд шржАвнА АдднIстрАlця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про пidzоmовку mа провеdення прuпuскu
zромаdян YKpaiHa dо празовноt diльнttцi
Кшw'янка-Бузькоz0 району Калt'янка-
Бузькоzо районноzо вiйськовоzо
KoMicapiamy у 2019 роцi

. ВiдпоВiднО дО п.4 ст.27 Закоцч Украiни .'Про мiсцевi державнi
адшнlстрацii"', ст. 14 Закону УкраiЪи "Про вiйськовий обов'язок i вiйЪькову
Сlц,жбу", ПоложеНIrя прО пiдготоВку i проведенIUI призову |ромадян Украiни
на строкову вiйськову службу та прийняття призовникiв 

"u "iй."пову 
службу

За КОНТРаКТОМ, ЗаТВерДЖеного постановою Кабiнету MiHicTpiB украiни вiд
21.0З.2002 Ns352, розпорядження голови ЛъвiвсъкоТ облаЪноi дЪржавноi'адмiнiстрацii вiд 26.07 .2о|8 Jt747l0/5-18, листа Кам'янка-ф"*о.о
районного вiйсъкового KoMicapiaTy вiд 16.08.2018 J\b1410, з метою взяття
{ромадяН на вiйськовиЙ облiк, визначення н€uIвних призовних pecypciB,
ступенrI придатностi до вiйськовоi служби, встановлення освiтнъоiо pi""",
здобутоi спецiальностi або професii, рiвня фiзичноi пiдготовки та вивчення ik
особистих якостей, провести гIриписку юнакiв 2002 року народження в сiчнi-
березнi 201'9 року:

1. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiйськового
KoMicapiaTy розпочати з 2 сiчня 2019 року та провести приписц до призовноL
дiлъницi {ромадян 2002 року народження.

2.М проведеннrI приписки:
2.1. Утворити основну KoMiciTo з питанъ приписки громадян УкраiЪи 2002

рощУ народження дО призовноТ дiльницi Кам'янка-Бузького райоНУ, у складi
згiдно з додатком Ns1.

2.2- Утворити резервну комiсiю з питань приписки |ромадян УкраiЪи 20о2
рокУ народження до призовноi дiлъницi Кам'янка-Бузъкого районУ, у складi
згiдно з додатком М2.

3. Керiвникам устанOв, гriдприсмств, органiзацiй для роботи KoMiciT з
питанЬ припискИ юнакiВ дО IтризовноТ дiльницi забезпечити скерування
технiчних працiвникiв iз збереженrrям середньоi заробiтнот плати за
основним мiсцем працi, згiдно з чинним законодавством, на весь час
проведеннrI приписки та пiдготовчих заходiв до проведення приписки в
перiод з 01.12.20|8 по З1.0З.2019, згiдно з додатком J\Ъ3.



4. ВИКОIЖОМам сiльських, селищних i MicbKoI ради, керiвникам житлово_
комунапьних органiзацiй, якi ведуть первинний облiк вiйськовозобов'язанlD(
та призовникiв:

4.1. Подати списки юнакiв, якi пiдлягають
районний вiйськовий KoMicapiaT до 01 .|2.2018.

4.2. Забезпечити оповiщеннrl, органiзований
для особових справ призовникiв, i своечасну
дiльницю згiдно розрахунку явки за дЕrIми.

приписцi, у Кам'янка-Бузький

5. Керiвникам пiдприемств, органiзацiй 'на вимоry виконкомiв мiсъкоi,
селищних i сiльських рад видiляти безоплатно обладнаний автотранспорт дJUI
доставки юнакiв до призовноi дiльницi згiдно графiка проведення приписки.

6. Щиректору КНП <<Кам'янка-Бузькоi центральноi районноI лiкарнil>:

збiр документiв, якi необхiднi
явку призовникiв на призовну

медичним i
громадян при

спец1€lлlста для

6.1. Забезпечити медичну комiсiю iHcTpyMeHTapieM,
господаРськиМ майном, яке необхiдно для медичного огJIяду
приписцi до призовноТ дiльницi до 10.12.101S.

6.2. Видiлити дJIя кожного лiкаря молодшого медичного
проведеншI медичного освiдчення.

б.3. Що |0.12.20|8 надати в комiсiю по приписцi на юнакiв 2002 року
народження медИчнi картКи амбулаторного хворого з вкJIадними листками до
них, списки осiб, якi стоять на диспансерному облiку з приводу нервово,
психiчних захворювань, туберкулъозу, шкiрно-венеричних, iнфекцiйних
захворюванъ; трахоми, хронiчних захворюванъ внутрiшнiх органiв, KicToK,
м'язiв, суглобiв, HapKoмaнii, тощо.

6.4. МЯ стацiонарного обстеженнrI призовникiв 2о02 року народження у
лiкарнi м. Кам'янка-Бузъка видiлити 15 мiсцъ, призначити лiкарiв наказом по
центр€lльнiй районнiй лiкарнi та забезпечити повне i якiсне обстеження
призовникiв в установленi термiни.

6.5. ПРовести юнакам рентгенiвське (флюорографiчне) обстеження органiв
ГРУДНОТ КЛiТКИ, анаrriз KpoBi, сечi, ЕКГ i iншi обстеженнrI, визначити групу i
резус-фактор KpoBi.

б.6. ЗабеЗПеЧИТи iмiнуючi проби з наступною вакцинацiею, вакцинацiею
ПРОТИ ТУберкУльозу, профiлактичнi щеплення проти iнших iнфекцiйних
захворювань у вiдповiдностi з вимогами iнструкцiй.

6.7. Щанi про щеплення заносити у карту профiлактиIIних щепленъ.
6.8. ЗаЛУrити лiкаря-дерматолога фахiвця лiкувалъного закJIаду для

ПРОВеДеНнrI ЗанrIть з юнаками, якi пiдлягають проходженню приписки з
питань профiлактики ВIJУСШДУ (згiдно з графiком роботи медичноi
KoMicii).

7. Начальнику Кам'янка-Бузъкого вiддiлу полiцii ГУ Нацiона-гrьноi полiцii у
львiвсъкiй областi:

7.1. Подати у вiйськовий KoMicapiaT списки осiб 2002 року народження, якi
притягztлися до кримiна_гlъноТ вiдповiдальностi, знаходятъся пiд слiдством,
або ix справи розглядають у судi, перебувають на облiку за антисуспiлъну
пОведiнку, зловживання аlrкоголем та наркотичними засобами до 01.12.1018.

7.2. Проводити розшук осiб, якi ухиляються вiд приписки i органiзовувати
iх доставку на комiсiю.



8, Начальнику вiллiлу ocBiTk райдеркадмiнrстрацii забезпечити видачудовiдок, характеристик, документiв ,ро ocBiry юнакам, якi проходятьприписку до призовноТ дiльницi, до 10.12.2018.
9, Началънику вiддiлу статистики у Кам'янка-Бузъкому районi Головного

управлiншI статистики у Львiвськiй областi на запит вiйсiкъвого KoMicapiaTyбезкоштовно надати перелiк житлово-експJý/атацiйних органiзацiй,пiдприемств, органiзацiй та установ, нез€UIежно вiд пiдпорядкуванIш i формвласностi, на якi покладено веденнrI первинного облiку .rр"Ъо""икiв.10, Вiйськовому KoMicapy Кам'я-нка-Бузького районного вiйськовогоKoMicapiaTy:
10,1, Забезпечити проведення додаткових комiсiй з питанъ приписки

|ромадян у 2019 роцi, яких додатково розшукано або якi повернулися змедичного обс1919ння (лiкування) кожниii другиЙ BiBTopoK мiсяцяпочинаючи з 1 0.0 4.2019.
l0.2. Пiсля проведення приписки проiнформувати Кам'янка-Бузъку

районну державЕу адмiнiстрацiю про iТр"rуrr"rurи до 20.0 4.20lg.11. Контролъ за виконаншIм розтrорядженIш покJIасти на заступникаголови
обов'язкiв.

Голова

вiдповiдно до розподiлу функцiона-гrьних

,,/
_2/

B.I. Кирилич



Додаток Nsl
до розпорядження голови

районноi державноi
адмiнiстрацii
вiд 2/ сlrпдJ 2018 року
lt, а37-=ТТ 7

склАд
основно[ KoMici[ з питань приписки громадян Украiнп2002 року
народжеЕня до призовIIоI дiльницi Кам' янка-Бузького району

Голова KoMicii: I.Я. HiMKo - вiйськовий KoMicap Кам'янка-Бузъкого
районного вiйськового KoMicapiary;

Секретар KoMicii: М.М. Кондюх - медсесrрu,rоrrl*iнiчного вiддiлення
Кам'янка-Бузькоi IРЛ;

Цlени KoMicii:
- Н.Р. Кушинська - методист РМК вiддiлу освiти районноi
державноi адмiнiстрацii;
- Х.М. Лоза - старший iнспектор сектору превенцiТ
Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Ьвiвсъкiй областi;
- В.С. Вiтушинський - лiкар-хiрург Кам'янка-Бузькоi IРЛ;
- Г.С. Паньонтко - ttсихолог, начальник вiддi.гry соцiальноi
роботи РЦСССД4

Лiкарi, якi заlry^lаютъся дJIя огляду:

Рубанова Т.С. - терапевт IРЛ;
Шпирка I.B. - хiрург tРЛ;
Грицаль Р.Б. - невропатолог tРЛ;
Сотник I.I. - окулiст LЩЛ;
Яремко Б.М. - ЛОР IРЛ;
Боровецъ П.Ф. - стоматолог I_РЛ;
Забульська М.Щ. * психiатр.

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii л.П. Височанська



Додаток Jф 2

до розпорядженнrI голови

районноi державноi
адмiнiстрацii
вiд "Z/аjпиl 2018 року
хпЩ

склАд
резервноi KoMicii з питань припискп громадян УкраiЪп 2002 року

пародження до призовноi дiльницi КамОянка-Бузького району

Голова KoMicii: Б.М. Яцунда - заступник вiйськового KoMicapa

ceKpeTapKoMiciT:fi:#ffi :J:T;:J.ffi ЖJЖТ":ЪЁ"#ffi ;uo'u'''

Члени KoMicii:
Н.Р. Бiда- головний спецiа;liст вiддirry освiти районноi
державноi адмiнiстрацiТ;
Р.Б. Щур - заступник начальника - керiвник патрульноi
полiцii Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львiвськiй областi;
В.е.Орнст - лiкар Кам'янка-Бузькоi IРЛ;
С.Ю.Замула - головний спецiшriст вiддiлу соцiа_пьноi

роботи РЦСССД4.

Лiкарi, якi заlгуlаються дJut огляду:

Вiтушинський В.С. - хiрург IРЛ;
Орнст В.е. - терапевт IРЛ;
Панько С.О. - невропатолог IРЛ;
Флис Н.Й. - окулiст tРЛ;
Грица-пь О.Б. - ЛОР IРЛ;
Маруха Ю.Х. - стоматолог I_РЛ;
Антоняк Н.В. - психiатр.

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ Л.П. Височанська



,Щодаток J\b 3

до розпорядження голови
районноi державноТ
адмlнlстрац11
вiд // Bhl?/t/ 2,018 року
х, Zt37о,заr, rp

/L)

пЕрЕлIк
пiдприсмств, установ, органiзацiй, якi направляють технiчних

працiвникiв для роботи приписноi KoMicii

1. BITY ЛЬ71 м. Кам'янка-Бузъка
2. Сектор культури райдержадмiнiстрацii
3 . Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii

- 1 особа;
- 1 особа;
- 1 особа.

Л.П. Височанська

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii


