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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РЛЙОННА ШРЖАВНА АД{IНIСТРАIЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

# cl t*l r tГ,{.9 /lctt Ll м. Кам'янка-Бузька :tn ,1,1 l р; ^ р d/ /,f

Про пidzоmовку dо провеdення ttавчuJллrнuх
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Калt'янка-Бузькоzо району у 2019 роцi

Вiдповiдно до статей 6, 27 Закону УкраiЪи "Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii", на виконання tsимог рOзпорядження Генерального штабу Збройних
СИЛ УКРаiни вiд 11.01 .2аР Nр321l42дск, щодо заходiв з органiзацii пiдготовки до
ПРИЗОВУ РеЗеРВiСтiв ОР-1 , ОР-2 та вiЙськовозобов'язаних Еа навч€lJIьнi збори до
складу вiйськових частин, навчаJIьних центрiв протягом 20L9 РоЦ, IнструкцiТ з
ОРГаНiЗаЦii i проведеншI навчаJIьних зборiв з вiйськовозобов'язаними у вiйськових
ЧаСТИНаХ i Установах ЗброЙних Сил УкраiЪи, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa
ОбОРони УкраiЪи вiд 05.04.2013 Ns245, листа Кам'янка-Бузького районного
ВiЙСькового KoMicapiaTy вiд 18.01.2019 J\Ъ102 та з метою пiдготовки до поставки
вiйсъковозобов'язаних на навч€lJIьнi збори.

1. ВiйСьКовому KoMicapy Кам'янка-Бузъкого районного вiйськового
KoMicapiaTy:

1.1 З мОменту отриманнrI розпорядження з розподiлом нарядiв на призов
ВiЙСъковозобов'язаних на навчсlJIьнi збори здiйснити оповiщення i вiдбiр
ВiЙСьковозобов'язаних для залrIення на навчальнi збори у складi вiйськових
ЧаСТИН З ОбОв'яЗковим врахуванням iM мор€tлъно-психологiчних характеристик.
Розпочати пiдготовку до проведення збору та поставки вiйськовозобов'язаних,на
навчzlпьнi збори.

1.2 Органiзувати взасмодiю з органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами, органiзацiями району щодо порядку вiдбору,
ОПОвiщення та поставки вiЙськовозобов'язаних на навчЕulьнi збори.

1.3 Взяти на особистий i<онтроль органiзацiю органами мiсцевого
саМо,врядування, установами, пiдприемства}4и, органiзацiями району процесу
оповiщення вiЙсъковозобоЁ'язаних, проходження ними медиIIних оглядiв та
отриманшI персонztльних повiсток для з€Lлучення на навч€lJIьнi збори.

1.4 За тиждень до початку IIавчаJIьних зборiв завершити вiдбiр та медичнi
огляди вiйськовозобов'язаних, вiдiбраних дпя участi у навчЕtльних зборах.

2. Головапл органiв мiсцевого самоврядуваннrI, керiвникам пiдприемств,
установ та органiзацiй райощ,,:



2.| На вимоry вiйськового KoMicapa забезпечити оtlовiщення та прибуття
вiйськовозобов'язаних до Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiary.

2.2 Всебiчно сшрияти Кам'янка-Бузькому районному вiйськовому
KoMicapiary у проведеннi оповiщення, медичних оглядiв, збору та доставки
вiйськовозобов'язаних до визначених мiсць.

2.З Провести роз'яснення серед населення та працiвникiв пiдприемств,

установ та органiзацiй для запобiгання невiрного тлумаченнrI мети проведення
даних заходiв.

a
J. Щиректору КНП <<Кам'янка-Бузька IРЛ) всебiчно сприяти Кам'янка-

Бузькому районному вiйськовому KoMicapiaTy у проведеннi медичних оглядiв
вiйськовозобов'язаних, вiдiбраних для 1^lacTi у навч€Lльних зборах.

4. Вiддirry комунiкацiй з Iромадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi
дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацiТ спiльно з Кам'янка-Бузьким районним
вiйськовим KoMicapiaToM до початку навчальних зборiв з вiйсъковозобов'язаними
провести роботу щодо iнфорштацiйно-пропагандистського забезпеченнrI стосовно
гарантованого зzrлrlення вiйсъковозобов'язаних до сплановаЕих заходiв.

5. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови Кам'янка-
Бузъкоi районноТ державноi адмiнiстрацii вiд 26.02.20|8 J\Ъ136/02-08/18 кПро
пiдготовку до проведення навч€Lпьних зборiв з вiйськовозобов'язаними Кам'янка-
Бузького району у 2018 роцЬ.

6. Контроль за виконанням розпорядженнrI
iнiстрацiТ вiдгiовiдно

IIокJIасти на заступника голови
до розподiлу функцiон.tJIьних

Голова B.I. Кирилич
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