
r/KPAiHA
КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНFIА ШРЖАВFIА АД4IНIСТРАЦUI

РОЗШСРЯДЖЕННЯ

Про черzовi празова zролпudян
YKpaiHu на сmрокOву вiйсьt<ввзs
слунсбу у 2019 рOщi,

ВiдповiднО дО il.,:} t,;,2'7 Закону- УкраiЪи кПро мiсцевi державнi
адмiнiстРацiТ>, Законv УкраТr+и <<[Тро вiйськовий обов'язок i вiйськову слух<бу>,
На ВИКОНаННя Указу trIрезилента YкраТни вiд З0.01 .2019 Ns22l20l9 <про
:звi;iьненliя в заItас вiйсъковсlсл'л..*rбсrвitiв c,ipoK:oBoТ служби, строки проведення
чергових призс_lвiв ,r,a черг,]r]i lll;zlз*в;t ГрОil,,iij,{fiн lvlкраТни на строкову вiйськову
службу у 2019 роцi>, розпоi]яд.'ltеЕ}iя голо,9и j]ъвiвськоТ обласноij державноi
адмiнiстрацiТ вiД 18.0220019 "h,bi13/0/5-19 r<Про черговi призови громадян
украiни на строкову вiйськову сл-ужбу У 2019 роцi) та враховуючи лист
Кам'янка-Бузького районного вiйськсвого кошлiсарiату вiд 07.02.20lg }гs270:

1. (JTlзl-,';. -' -.- li'r._ t,''Ьi'Ъi{'l' i резервнУ pai.IoHHi призовнi
KtlMiciТ {да1-1i Kolчuic;i:l; :/ ;.!i-,,;,/li iii_ir{tj З Дсf,лз-ТкОм 1,2 та затверi"r" план роботzt
i(алоl'янка*ýузькоТ pai,ioь,:ioi ,тj;]i|:зоi]нол KoMiciT згiдно додurпу ý.
ilf;lенtл основноТ та резергJнсэt KclMiciТ с взасмозамiнними.

2. Прll ilеý{ож-ц],iвtlсli лрлтбчттЯ членiВ KoMiciT основногgl склад\/
забезпеЧити йоt,О замiнv з tlиC;ia резерtsi{Oго скхаду. Членiв KoMiciT звiльнити вiд
виконанН-т слl,жбови,,s оfiirз'|.]l,_:Е з,r. {}с}l(}внипr пяiсцем роботи в днi засiдання
;toMiciT.

3. Капl'янка-Бузькil"т rарiоннiй призовнir? KoMicii в перiод у KBiTHi-
червнi та жовтнi-грl.днi 2а19 року ilровести призов на строко"у uiй.uпоuу
службу придатних за стано\4 злоров'я до вiйськовоi служби фо*uдr*, Украiни
чоловiчоТ cTaTi, якi{м д{) j-,ня вiдrrравriен:lя 1, вiйськовi частини виповнилося 20
р,зкiв, та старflrих ol:if rli.; ji:l ._:al;яг_frt 27-ul,{Ё;ого BiKy i не мають праRа на
звiльнендtя або вiд*трr,-i;,_..' ;..i:i :,;]i{Зt:iв'ч rJэ ;;TpoкoBlz вiйсъкову службу.

4" RiГ,{сьыtl"lt-чIlr'. 116p,1l;;;p;i; 1.:..;l,v"ялlка-Бузького районного вiйськовогtr
;toM.icapiaTy,:

4-1. }-Iадат,ll в розilсряд;,ldенI{я ко;l,riсii повну iнформашiю rцодо гл.irанiв
фlормування KOMa}i,J пIiл{зi}вяl+ itilз.

4.2" TepMiHli jiBnli f'ilГllill3.i{:l.ii ]jit п];ltзовнttй пункт визначити cBoj'M

жч ý? /br- рt/;ý



наказом та персонаJIьними цовiстками,
5.!.иректораМкНГi<<Кам,янка-БУзъкаLРЛ>таКНП<Щентрпервинноi

медико-санirарноТ допомоги>> Кам' янка-Бузъкоi MicbKoi ради:

5.1. Перед медичним оглядом гrризовникiв забезпечити безкоштовне

виконання медичних заходiв, визначених у пyHKTi 2,5 роздiry II ПоложеншI про

вiйсъково-лiкарсъку експертизу в Збройних Силах Укратни, затвердженого

наказом MiHicTpa- оборони Украiни вiд 14.08.2008 J\b402, якi пов'язанi з

проведеннrIм щеплень та лабораторних _обстеженъ, 
своечасне надання до

рЬйо""о.о вiйськового комiсфату необхiдноi медичноi документацii на

призовникiв, якi пiдлягаютъ призову, . :

5.2. Вiдповiдно до графiка проведеннl{ медичних оглядlв призовникlв,

направити на .rр"=о""у дirru""цrо лiкарiв-спецiа-пiстiв за перелiком згiдно з

додатка з, 4, а такOж працiвникiв середнъого медичного IIерсонаJIу (i,

збереженням середньомiсячнст заробiтноi гrлати) та забезпечити призовну

дiпiницю необхiдним медичним обладнанням, iнструментами i медикаментами,

5.3. Органiзратrr на призовнЙ дfuilщi Кашt'яшп<а-Бузького рйоrrrrою

вйсъковою койсарiаry занrIття з прIтзовникаN,Iи з IIит.lнь профiлакгшсr ВUУсшду,

дJIя чого "rчдi*й 
вiдrовiдrОГО N4еД.nIного фа*i"ц" лirqува-lьною уш.,lа,ry, згiдrо

графiка засiдаrъ РПК.
5.4. Передбачити необхiдну кiлькiсть мiсць для стацiонарного обстеження i

лiкування призовникiв у КНп <<Кам'янка-Бузъка Is)л).
6. Органам мiсцевого самоврядуваннrI у разi отримання розпорядження

районногЬ вiйськового KoMicapiaTy щод0 оповiщення призовникiв про ix явку

,nu rrp".oBHy дiльницю дJUI Тх призову на вiйськову службу:
-o.t, 

Здiйснити оповiщеннll зазначених у розпорядженнi призовникiв про iх

виклиК до районног0 вiйськового KoMicapiaTy за мiсцем ix проживання або, у

разi Тх вiдсутностi, довести вимоry про виклик до вiдома власникiв будинкiв, У

якихВонипрОЖиВаЮТЬ,шJIяхомВр)л{енняповiсТоктазабезпеЧиТиконтрольik
прибуття^ 

6.2. Звертатися до Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцiТ ГУ НацiональноТ

полiцii у ЛьЪiвськiй областi щодо |ромадян, якi ухиляються вiд виконанн,I

вiйськоВого обов'язку, для iх розшryку, затримання i доставки до районного

вiйськового KoMicapiaTy.
7. НачальНику Кам'янка-Бузького вiддirry полiцii ГУ Нацiоналъноi

полiцii у Лъвiвсъкiй областi:
7.|. Забезпе.мти в квiтнi-червнi та в жовтнiгрудri 20|9 року охорону

|ромадського ttоряд{у на призовнiй дiльrпщi вiдцrовiдrо, до заrIвки районтlого

вiйськового KoMicapiary.
7 .2.За.".р""*r1** органлв мiсцевого самоврялtsання та райоrтrrою вiйськового

KoMicapiary .дйr*о" а,ги у встановJIеному порядку розпryк, затримашuI i доставку до

райоr*rого вiйсъкового KoMicapiary [ромадян, Яd ушJUIються вiд викоЕання

вiйськового обов' язку-.

7.з. ЗабезпеlIити рйоrший вiйськовий KoMicapiaT вiдомоСТЯtrДИ ЦРО ПРИЗОВНИКlВ,

щодо якI/D( ведеться дiзнаrтrlч або доdудове слiдство, якLD( притяп{уtо до

крr.пrлiна-гьноi вЙовiдагьностi, а таксх{ шр0 осiб, якi викJIикаJIисЬ дО органiВ

внугрiшшliх сгlрав з приводу антисусшiльноТ шоведiнки, зловживанIUI алкоголем бо

a



вживанIUI наркотиLIнI/D( засобiв тощо.
7.4. Забезпе.шrги охороIIу |ромадською порядщу в рйоrшrому вiйсъковому

KoйcapiaTi у перiод роботи лiкарiв-спецiалiстiв дJIя огJUlду призовникiв,

вiдправки призовникiв на обласний збiрний пункт, вiдповiдно до додатково

доведеного графiку пiсля отримання виписки з плану вiдправок молодого

поповнення.
8. Вiддiлу освiти Кам'янка-БузъкоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

видiляти автотрансгIорт для доставки молодого поповнення на Львiвський

обласний збiрний пункт вiдповiдно до заlIвки Кам'янка-Бузького районного
вiйсъкового KoMicapiaTy згiдно з графiком Львiвського обласного вiйсъкового

KoMicapiaTy
g. Вiддiлу освiти та сектору культури Кам'янка-Бузькоi

райдерЖадмiнiстРацiТ, BITY Jф71 м. Кам'янка-Бузъка на час виконання заходiв з

призовУ громадян на строковУ вiйсъкову службу з метою забезпечеЕнrI

функцiонуваннrl призовноi дiльницi та пiдтримання на нiЙ сТаТУТНОГО ПОРЯДКУ,

забезпечити наrтравлення до призовноТ дiлъницi Кам'янка-Бузького районного
вiйськового KoMicapiaTy з 01.04"2019 по 31"05.2019 таз 01.10.2019 по зt.12.201'9

технiчних працiвникiв iз збереженIuIм середньоi заробiтнот плати за основним

мiсцем роботи згiдно з чинним законодавством.
10. Вiддiлу комунiкащiТ з громадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноТ

дiяльностi апарату Кам'янка-БузькоТ районноi державноТ адмiнiстрацii
органiзувати iнформування населеннlI щодо виходу Указу Президента УкраТни

вiд з0.01 .201,9 Ns22l2О|9 <Про звiлънення в запас вiйсъковослужбовцiв
строковот сrryжби, строки проведення чергових призовiв та черговi призови

|ромадян Украiни на строкову вiйськову службу у 2019 роцЬ.
11. Визнати таким, щ0 втратило чиннiсть, розпорядженшI голови

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 12.0З.20|8 Ns164102-

08/18 кПро черговий призов |ромадян Украiни на строкову вiйськову службу у
2018 роцi).

12. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на заступника голови

райдержадмiнiстрачiТ згi4т: з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

Голова B.I. Кириличffi
Ё-t щry /-ý.* \ \:/ ,/*,6



Щодаток 1

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
в|дщ2019р.
Jъ _r^v,/p z - ps/y'ý

склАд
Кам О я нка-БузькоТ ocHoBHoi районноi призовноi KoMicii

вАIIIкIвськии А.с. перший застуIIник голови
райдержадмiнiстрацii, голова комiсЦ

сорокА г.в. оператор електронних машин КНП
<<Кам'янка-Бузька I-РЛ>, секретар
KoMiciT

вIтуIшинськии в.с" лiкар-хiрург, який органiзовуе роботу
медичного персонаrТу щодо медичного
огJuIду призовникiв, член KoMiciT

ГIАНЬОНТКО Г.С директор РЦСССДЩ психолог, член
KoMicii

кушинськА н.р. методист РМК вiддiлу освiти
райдержадмlнlстрац11, член комlс11

глрАсIкА А.в. начальник сектору превенцii
патрульноi полiцii Кам'янка-Бузького
ВП ГУНП, член KoMicii

шмко I.я. вiйськовий KoMicap районного
вrйсъкового KoмlcaplaTy, член комlс11

ковАлюк Б.с.

сусь в.м. iнспектор вiйськового облiку
ЖовтанецъкоТ сiльськоi р&ди, член
KoMiciT

Керiвник апараry
райдержадмiнiстрацii л.П. Височанська



Щодаток 2
до розпоряджеЕня голови
райдержадмiнiстрацii
вiд !5 J,/оrП4zZJ 2019 о.
*n-o@ I

склАд
Кам'янка-Бузькоi резерв ноi район ноТ призовно'i KoMicii

височАнськА л.п. керiвник аlтарату
1, голова KoMtcti

медична сестра, секретар KoMiciT
ярЕмко Б.м. лiкар-отоларинголог, який органiзовуЪ

роботу медичного персонаIry щодо
медичного огляду призовникiв, член
KoMicii

нАзАркЕвич о.к. заступник директора ЗОШ I-III ст.j\Гs2 з
виховноТ роботи, психолог, член

БIдА н.р головний спецiалiст вiддiлу освiти
ержадп4iнiстрацii, член KoMicii

рIзник т.о. заступник нач€LIIьника сектору
превенцiТ патрульноТ полiцiT Кам'янка-
Бузъr!ого ВП ГУНП, член KoMiciT
заётупник вiйськового KoMicapa з
територiальноi оборони Кам'янка-
Бузького районного вiйськового
KoMicapiaTy, член KoMiciT

KBACHILъKшZ о.в. заступник мiського голови Кам'янка-
Бузькоi мiсъкоТ член KoMiciT

кузЕмко м.е. iнспектор вiйсъкового облiку
Жовтанецькоi сiльськоi ради, член
KoMioii

Л.П. Височанська



,Щодаток 3

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вiд Z3_ц l,-rtlr220 1 9 р.ttэ 5z/{.2- о r//ý

склАд
ocHoBнoi KoMicii лiкарiв - спецiалiстiв для медичшого огляду призовникiв

зАБульськА м.д. лiкар - психiатр
БоровЕIф п.Ф. завiдувач стоматологiчного вiддiлення
грIд]Аль р.Б. лiкар - невропатолог
вIтуIшинськии в.с. лiкар - хiрург
руБАновА т.с. лiкар - терапевт
Флис н.и. лiкар - офта_lrъмолог
шпиркА I.B. лiкар * травматолог
ярЕмко Б.м. лiкар - отоларинголог

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii Л.П. Височанська



,Щодаток 4

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вiд 2€щпэ,ш_2019 р.
J\b 5"/aB-a8l/!

склАд
резервноi KoMicii лiкарiв - сшецiалiстiв для м€дичного огляду приЗоВниКiв

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ Л.П. Височанська

AHTOHrIK н.в. лiкар - психiатр
мАрухА ю.х. лiкар - стоматолог-терапевт
гiАнько с.о лiкар - невропатолог
шпиркА I.B. лiкар -хiрург
орнст в.с. лiкар - терапевт

сотник I.I. лiкар - офтальмолог
грIдиль о.Б. лiкар - отоларинголог



шлАн
роботи Кам'янка-БузькоТ районноi призовноi KoMicii пiд часпроведення призову на строкову вiйськову службу у 2019 роцi

здачi ана_гriзiв, роз'яснення порядку
изовноi дiльницi.

9.00_9.з0

Проведення утOчнення даних
особових справ, проведення спiвбесiд
з призовниками"

9.00-10.00

Проведення зах,з;liз вi*сь+юво-
патрlотrrчасi*{i clj 10.00-10.30

IV{едичний ог;ця;: призовникiв. 10.30_14.00

проведен ня засi л,а-еь пtэизовноi
11.00-15.з0

Проведення професiйно-
психологiчного Bi 10.30-16.з0
Пiдведення пiдсумкiв роботи
призовноi KoMicii, оформлення 1б.00-17.00

Керiвник апарацч
райдержадмiнiстращЁТ л.П. Височанська


