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*, 2 ?6 /ps-a//g

}iiдiruвiдtлс до ll. 4 ст. 2i Закону УкраТни <i.Tpo лдiстlевi леркавнi
a;ill,iiзicTlэaliiТli. ст,. 14 Законlz УкраТни uПро вiйськовиri обов'язок i вiГтськоRv
c.llnu']i*:5,,,,:), ili;"i,.}{,i{}ttня шiэо пiдготовку i провелення призову громадян УкраТни на
0I'JOKоB}, BiricbKclB,v служб1, та прийня,tтя призовникiв на вiйськов,ч сл},жб_ч за
KOit i r}3К,гrjj-,{" з3l,Rердженого 1]остановою Кабiнету MiHicTpiB yKpaiHr.l вiц
: i,Li_j ..,:{;i.;i j+l :ja2. розпорядження голови ЛьвiвськоТ обласноi дер;кавноТ
а:lмi:'_тiстрацlТ вiд 23.09.201q ЛЪ t0005/0/-5-19 кПро пiдготовку та ]rроведення
Ili]i4гiиски гuоь4аilян YKpaTHl.r до призовних дiльниць областi у 202а роцi>. jlиста
]'.а"lt'дlrllз-Б:,,.,,r;оrз раЙонного вiйськовога цбу!сарiату вiд 19.09.2019 ЛЬ 2772,, з
\te-;t]io .*_jя;г-t г{)с;иадян на вiйськовийt облiк. визначення jk кiлькос,l,i. c],\,illeнrl
I{F!.rдатl-]остi ;icl вiйськовоТ слуiкби, встановлення рiвня ocBiTHboT пiдготовкrl.
злобутоТ спеlлiатылостi або професiТ, рiвня фiзичноТ пiдготовкi{ та вивчення ix
ilcciбtici}l.i. jiкoijle,i" провести приписк,v K-lHaKiB 2003 рок,ч народження lз ci.lнi-
llepe зri 1 :l:i2* рг_л ху 1

], }Зir"icbp;оgglay KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiilтськового
l.:cil,ticapia-,i,:/ ро:illсчати з 2 оiчня 2а20 року та ilpoBecTlt приllиску до пр1.1зовноi'

цiльллiтrii грOiiiадяFl 2003 року народження.

,i i;i;: i!l]Otsедення при1]иски:

2.1, \/lзорt{ти 0сновну комiсiю з питань припискll громадян YKpaTHlr 200З

рсiк}, наЁс}дження до rтризовноТ дiльницi Кам'янка-Бзzзького районi" у ск"lтал;-

зl i.,tao З ;]г;дат{ililд Лs 1.

2"]," Утворlааи резервн}, KoMiciKl з питань гiриписки громацян УкраТни
2,t|:i}З роЕ:у нijрur(}кення до призовноi дi-ттьницi Кам'янка-Бузького рiiйон_ч 1, ск;rалi"
згiitнс _J iiо,дri-i'<опд }s 2.

.З. iitрiвниrсапr пiдприсмств: устанOв" органiзаlдiri для роботll Ko,viciT з

литан5 гiриIIrrс]i{}.t грот'{адян YKpalHr,r 200З року народ}кення до гfризовноi дi;тьr-rлiцi

fi а_vt'янк;:--!:r,:зь;сого pai:toHy забезпечt,tтll скер\,ванЕя техтriчни>l tlpaцiBH1.1KiB iз

-*5е]е;ч:еil}]я|,: ,Jt|jедньоi заробiтноТ ttJIати за основним Mict]eM працi Ёа весь ча-*



прuL,.?]{t,F;i:iя il}}I-lпIlски та пiil,готовч},iх заходiв дс проведення приписки в llерiод з

{}l. ]],jil,,::,l _l ] {lЗ.2020, згiдн0 з додатком ЛЬ З"

ц"" й,;\{.:s,,lагiчим KoMiTeTaпt сiльських. оелишних та MicbKoT рал Кам'янка-
i-i.,,i*ii]*],глl 1-.л.iii:rll-z. KepiBHlTKaM жl{тJIово-к{)муначьнIrх органiзаrriй. якi ведyтL
jlei]!E1_,.tHii":i.t tl,;:iitl :liЙськовозобов'язаних та ttризсэвникiв:

,ji"l jlllд;Lтrr. v Кашt'янка-Б_r,,зъкrrЁt рал-tоннтлй вiйськовий KonricapiaT спirски
F_c,,,{a}(1i,. цji] |ll]iлягають шриписl_лi. в TepMiH, вi,iзначениli Кап,л'янка-Ь,узькirм

i.l а й "} н l*,rT iii i-c i i: r ] i] i{ с в и м к о м i с ар i ат о м .

;.l..l. Забе:,lпечитtt оповiщення. органiзований збiр дсlкументiв. якi
l,ic",i;б,",,lli-:. ,]j.}:,,] i.r;:,эбових справ гIризOвникiв" i свосчаснч явку прI{зовнlrкiв на

fi{-lilit;.з}ii, .]r.iit HLii-t-fl. згiд{но розрахYнк,ч явки за дня\{рi.

_:i. Е,*рlврrи_:с?м гriдприсмств, установ. oрганiзацiй на виfulог}, виконаваItr]х
lсоллi-ге,гilз l,,lir.;bKr_li" селищних i сi;rьськик рад Кам'янка*Бузького райогlзz вrtдi:lяти
iiei,эi.,;;ai:i,, l i_,,t;r_]HaHtaй автстранспорт дjIя досгавки юнаыlR ,;1о t]tlttJi)Б}J.i',

j;iijъгii1lrl- :. iдн,_э гоафiка проведення прttlIискL{,

ri ..]irpr.;ll,,:lp}' комзlцдlьного некOп{ерцiiiного пiдприсмства кКап,I'янка-
l--, ,..,Dl\" _jli\a ]] :ц; i},. ibi{::}. раионна Лlкарня)):

,ii. j . Забе:_lгле.rитл,i Iv{едичну комiсiю iHcTpyMeHTapictot. медIlчi{и\1 1

iо;fii].1аr){rъItиi\л майном. яке необхiдне для медичного огляду гроьlадян пi]l.T

прt,;гil; c:li до гli}изоtsноТ дiльницi.

6.,].. Е{и;.,j;i){ти для кожного лiкаря молодIJ]ого медичtiого i:tteцitTticT,a j].,i]я

i l }з i l ii ;,i i t': Н ri ;4' :\t О :1 !,i Ll Fiого о с в i цЧе н ня.

{:._l. ,1i) it,tr2"2а\9 надатI{ KoMicij' по прliписui на юнакiв 200-j рок.\'
}iаро:iЁiе.г]лчi{ ,r{еJlичнi KapTKr.I амбулаторного хворого з вкладнип,{и ллlс:ткам!{ д{)

lli]].. ii,|;;].i,,J}li IIli,jciii{ осiб. якi 0тоять на диспансернOму облiку з привод}l }{ервово-

ltip.l,цiu;HtT,t. ;_-кiг,яо-венеричних, iнфекчiйних захворювань. туберк1'.лъоЗ}'.
-ipэ,I,.ijч4,ii, :lr,oHi.tНoiХ захворfова}rь вн/чтрiшнiх органiв. KicToK, лtr-язiв, с1;;-лобiв"

i jiiЁ,:-iJ\,i3llj r . :{]i j i{-i"

i-l 4. J{,;я ,;l:rцiонарнсго обстеiкення пl]Iтзовгликiв 20СЗ рок1,}iароjl].кенilЯ \,,'

.пiыар,нi rv], ttал,ц'янка-Бузька ви,цiлитrr 15 мiсць" призначllти наказоьt

вl,:.l;лi;гiri;,_цъilих .;llKapiB ,га забезпечити повне i якiсне обстеяtення r]ризовrrикiВ 1,

i d l,.i;i;.]:!.-l jt-l l .:1r:rtitlИ.

Ф"5" flровести }онакам 200З року нарсджеFlня рентг,енiвське
{флк:с:рсл tз;,d:;оlнg'. обстеження органiв грулноТ ttлiтки. аналiз KpoBi. сечi. EKГта
iHll;i iiбtт,еiь:еit}.iя" tsизначити груllу i рез;zс-фзктор KpoBi.

ti.б, Забезпечити }онакам 200З року народ}кення iмiн5.,ючi rэробrт ]]

HaС,i,vi]ýojt] вак tliiнацiсlс, вакцинацirо проти 1,уберкульоз"v. прrэфiлакти'tнi
{Jj*jlJlfHH_я ill]o,i,i.{ iнrirих iнфекцiйних захворювань у вiдповiдностi з ви\{огап,Тi1

iгii:;рr,з_цlii.

i- , . , iч t :tl,tо,;цеплення заносLIти ч каргi профiлаitтичг{i,{.t щеIijl{jнъ.



6.8. Залучити лiкаря-дерматолога для проведення занять з юнаками, якi
пiдлягаrоть проходженню приписки з питань профiлактики ВIПСШДУ, згiдно з

графiкоп,t робот,и лдедичноТ KoMiciT.

] Ej:;.la:;bHиKy Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львiвськil"t облас'гi:

7" j , ilсrдати ]r, Кап,т'янка-Бузький вiйськовиl.:i копдiсарiат списIiи ioHaKlB
2ааЗ ,рок)/ цародження, якi притягалися до кримiна,чьноТ вiдповiдапьностi"
зL{а}iо_iять*_rt пi,] с_tiдством або ik справи розглядаються судом, перебуваЮтЬ На

гlс,;liк_ъ, зэ п,Ётис}z*пiльнlz поведiнку, зловживання алкоголеN{ та наркотичниМi{
зас*балtл,, тOilto,

't,2" i{Ёэсlводити розшук осiб. якi }хиляються вiд приписки. i

оЁга:;iзсв,iват.и lk доставку на комiсiю,

8, Нача;lылику вiллiлу освiти Кап,t'янка-БузькоТ раliдеря<адмiнiстрацiТ
забезпсчl{ти fJида-.]у довiдок, характеристик, документiв про ocBiT1, rонакам 200З

рок)/ }{ароджеtiня. якi проходять приписку до призовноТ дi:rьницi. у термiни,
вrlзн аче}j i Калчt' янка-Бузьким рай онни м вiйськовl.rм ком ic apiaToM .

9, Зiil,cbк,:lBo1,1y KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiйсъкового
KcMicapiaT.,,;

9. i, .]абезпечити проведення додаткових комiсiй з питань прлlпт4скi,l

гi]Oft,Iацriit в 2020 рошi. яких додатково рOзшукано або якi повернулilся З

]иедичного обс,геliсення (лiкування) кожний лругий BiBTopoK мiсяця поt{инаlочи З

1*.84,.20]0 рощ","

q.'l_ iliсл;; проведен}ul приписки проiнформуватлI Кам'янка-БУзьКv
г,эl,i:rержа,чл,i i н i стlзацiю про iT рез.чл bTaTI{ до 2 0.0 5 . 2020 

"

1i;. Конл.роль за виконанням розпорядження покласти на застуIlнI{ка
i олови,р а.й хео *аr:мiнiстрацiТ в iдпо вiдно до розподiлу функцi ональних обо вязкiв.

t
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склАд
ocHoB[IoT KoMicii з питань приписки громадян Украiни 2003 року
наЬодження до призовноi дiльницi Кам'янка-Бузького району

Лiкарi, якi залучаються для огляду

.Щодаток J\Гэ i
до розпорядження голови

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ

HlNIKo I. Вiйськовий KoMicap Кам'янка-Бузького

районного вiйськового KoMicapiaTy,
голова KoMiciT;

сорOкА г. службовець КНП <<Кам'янка-Бузька lРЛ),
секретар KoMiciT;

Члени KoMicii:

.4Hi].P}/}i с. старший iнспектор сектору превенцii Кам'янка-
Бyзького ВП ГУНП у Львiвськiй областi;

вIтушIиt{ськии в. лiкар-хiрург КНП <<Кам'янка-Бузька центр€tltьна

районна лiкарня>;
КУШИНСЬКА II. методист РМК вiддiлу освiти Кам'янка-БузькоТ

райдержадмiнiстрацiТ;
ШАНЬОНТКО Г. психолог, директор Кам'янка-Бузького

районного центру соцiальних служб для ciM'T,

дiтей та молодi.

у;

БорOвЕць т. Стоматолог КНП <<Кам'янка-Бузька IРЛ>;
гриЕ{Аль р. невропатолог КНП <<Кам'янка-Бузька ЦЦЛц
ЗАБУЛЬСЬКА М. психiатр КНП <<Кам'янка-Бузька IРЛ>;
руБАновА т. терапевт КНП (Кам'янка-Бузька LРЛ>;
сотник I. окулiст КНП <<Кам'янка-Бузька IРЛ>;
шIхиркА I" хiрург КНП <<Кам'янка-Бузька lРЛ>;
ярЕмко Б. ЛОР КНП <<Кам'янка-Бузька ФЛu.

Л.ВИСОЧАНСЬКА

вiд <<ýl>>

JYs



,Щодаток }lЪ 2

склАд
резервноi KoMicii з питань приписки громадян Украiни 2003 року

riародження до призовноi дiльницi Кам'янка-Бузького району

Лiкарi, якi залучаються для огляду

до розпорядження голови

ящундА Б. Заступник вiйськового KoMicapa Кам'янка-
Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy,
голова резервноТ KoMiciT;

ýOе{кG м. медсестра КНП <<Кам'янка-Бузька IРЛ),
секретар резервноТ KoMiciT;

Члени резервноi KoMicii:

Б{д.& j|{, головний спецiалiст вiддiлу освiти Кам'янка-
БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ;

KIVIETЬ о.
старший iнспектор ювен€LпьноТ превенцiТ
Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львiвськiй
областi;

НАЗАРКЕВИЧ О.
психолог, заступник директора з виховноТ

роботи ЗОШ I-III сryпенiв J\Гs 2 м. Кам'янка-
Бузька;

ярЕмк0 Б. ЛОР КНП <<Кам'янка-Бузька центраJIьна
районна лiкарня>.

АF{тФняк еа" Психiатр;
ВIТУIIIИНСЬКИЙ В. хiрург КНП <<Кам'янка-Бузька lРЛ>;
грицАль Ф, ЛОР КНП <Кам'янка-Бузька ЦРЛu;
()рнст в" терапевт КНП <<Кам'янка-Бузька lРЛ>;
мАрухА. *{э. стоматолог;
[IAHbKo с" невропатолог КНП кКам'яЙа-Бузька ЦРЛ>;
Флис н" окулiст КНП <<Кам'янка-Бузька. IРЛ>>.

Ке;,лiвник *гýарат?

р а йл * рlкадп,* :+н а с,г {ra цii

J

Л.ВИСОЧАНСЬКА



.Щодаток J\Гч 3

до розпорядження голови

вiд <<F./ >>

м

тIЕрЕлIк
глiдгlрисмстЕ, yстанов, органiзацiй, якi направляють технiчних працiвниКiВ

для ;rоботи KoMiciT з питань приписки громадян Украiни 2003 року
народження до призовноТ дiльницi Кам'янка-Бузького району

],г9 Назва пiiiпprtcMcTBa, установи, органiзашiТ Кiлькiсть працiвникiв

iа. Влiiце п,гrофесiйне ччилиtце J\Ъ 71

iи. F-аьt'янка-Бузька

l

С е я;+* i, ч,.li]э,! ypl{ Кам'я н ка- Бузько r.

i} al*i д ср jldадlчя i i{ i стр ац iT

1

l

_]- Чiц:ti п ocBiTtI Кам'янка-БузькоТ
,g aii i: е з;tl. a;lTv: r аiстрацiТ

1

}tep iвнrtя* *. rý* ра т +у,

райдержадмiнiстрацii л.височА[IськА

\i|.
}


