
КДМ, ЯНКД_БУЗЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДД{IНIСТРДЦUI

РОЗПОРЯДЖЕН

i ,Y *+z:rхчю /,cl,]D,ru,Ky м. Кам'Янка-Бузька

Про череовi прuзовu еромаdян
Украiнu на сmрокову вiйськову
шуясбу у 2а2а роцi

ВiдповiднО дО п.4 ст.27 ЗаконУ УкраiЪи <Про мiсцевi державнi

адмiнiсфацii>, Закону Украiни <Про вiйськовий обов'язок i вiйськову

службр, на викон€lння указу президента_украihи вiд 16.01 .2020 J\ьlз/2020

оriрО Ъвiл""е""" В запаС 
"iй.оо"осrryжбовцiВ 

строковОI служби, сц)оки

проведення чергових призовiв та черговi призови громадян Украiъи на

.rро*о"У вiйськову .rrу*ОУ у 2020 роцiп, розпорядженн,I голови ЛьвiвськоТ

обласноТ державноi адмiнiстрацii вiд zt.oz.zoZQ Jф98/0l5,20 <Про черговi

призовИ громадяН УкраiЪИ на строКову вiйськову службу у 2rJ20 роцi> та

врахов}.ючи лист Камlянка-БузькЬго районного вiйськового KoMicapiaTy вiд

|з.а2.2020 ]ф227:

t, ' 
1. Створити Кам'янка-Бузъку основну i резервну районнi призовнi

,\;... /
комlсr1 (да-гrr комiсiя) у склалi згiдно з додатками 1, 2 та затвердити план

роботи Кам'янка-Бузькоi рйонноi приdовноi KoMicii згiдно додатком 5,

Члени основнот,u р.r.р"ноТ комiсiй е взаемозамiнними.

2. При 
".*o*n"BocTi 

прибуПя членiв KoMicii основного складу

забезпечити його замiну з числа резервного скпаду, Членiв koMiciT звiльнити

вiд виконання службових обо"i"з*Ь.,.ч основним мiсцем роботи в днi

засiдання KoMicii.
3 Кам'янка-Бузькiй районнiй призовнiй комiсii у квiтнi-червнi "га

жовтнi-грулнi 2020 року провести призов на строкову вiйськову службу

придатних за станоrЪдоiо";" .роrчдr" УкраiЪи _чоловiчоi 
cTaTi, яцим до дня

вiдшравлення у вiйсько"i"ч."""и випоьнилося 18 poKiB, та старш", 
li_i9: iI]

не досягли 27-рiчного Biky i не маrоть права на звiльненнrl або вiдстрочку вlд

призову на строкову вiйськову службу,

4. ВiиськЬвомУ KoMicapy к"r'"r*а-Бузького раЙонного вiйськового

yKPAiHA

ня
Ns бryl а|,3{/N



KoMicapiaTy для призову IIа вiйськову службу та ik вiдправку на

збiрний пункт (м. Львiв, вул.Батуринська,2 (вiйськове мiстечко)).
обласний

4.2. Наджи в розпорядженнrI Koмicii повну iнформацiю щодо

формування команд призовникiв.
4.3. Термiни явки громадян на призовний ttункт визначити cBoiM

наказом та персон€шьними повiстками.
5. .Щиректорам КНП <<Кам'янка-Бузька I_РЛ) та КНП <Центр первинноТ

медико-санiтарноi допомоги>> Кам' янка-Бузькоi MicbKoT ради :

5.1. Перед медичним огJuIдом призовникiв забезпечити безкоштовне

виконаIIня медичНих з€tходlв, визначених у пунктi 2.5 роздiлу II Положення

прО вiйськоВо-лiкарськУ експертизУ В Збройних Силах УкраiЪи,

затвердЖеногО нак€воМ MiHicTpa оборони Украiни вiд 14.08.2008 Nч402 (зi

змirlамl.r), якi поВ'язанi з провеДенняМ щеплень та лабораторних обстежень,

своечасне наданЕя до районного вiйськового KoMicapiaTy необхiдноТ

медичнот документацii на призовникiв, якi пiдлягають цризову.
5.2. ВiдПовiднО до графiка проведеннrI медиtIних оглядiв призовникiв,

направиТи на призовнУ дiльницЮ лiкарiв-спецiаrriстiв за перелiком згiдно з

додur*urи З, 4, а також працiвникiв середнього медиlIного персоналу (iз

збереженнrIм середньомiсячноi заробiтнот плати) та забезпечити призовну

дiльницю необхiдним медичним обладнанням, iнструмент€tми i

медикаментами.
5.3. Органiзувати на гrрIтзовнЙ дЬшшдi Каrr,i'лтса-Бузькою райошlою

вйськовою nb*icapiary заrrлтя i ,rp*o"r"*u*o з IIитань профiлаrсгrаки ВIJI/снIду,

дIя чого "Мr-r" вi.щlовiдrогс мед{tIною фаrЬця лiIqУВаIБНОЮ ЗаШIа,ДУ ЗГiДrО

графiказасiдань PIIК.
5.4. Передбачити необхiдну кiлькiсть мiсць дJIя стацiонарного

обстеження i Йкування призовникiв у кнп <<Кам'янка-Бузька Lрл>,

6. Органам мiсцевого самоврядування у разi отиманЕя розпорядження

рДйоrп*о.о вiйськового KoMicapiaTy щоДо оповiщення призовникiв про ik явку

,u,r|iиrовну дiльницю для ik призову на вiйськову службу:

6.1 Здiйснити оповiщенЕя зазначених у розпорядженнi призовникlв про

ix виклик до районного вiйськового KoMicapiary за мiсцем ik проживання або,

У разi ix вiдсутностi, довести вимоry про викJIик до вiдома власникiв

будинкiв, у яких вони прожив€lють, шJIяхом врrIення повiсток та

забезпечити контрольiхприбуття. ar

6.2. Зверru."." до Кчri"нка-Бузького вiддiлу полiцiТ ГУ Нацiона,гlьноi

полiцiт у Львiвськiй областi стосовно громадян, якi ,ухиляються вiд

виконання вiйськового обов'язку, дJUI Тх розшуку, затрим€лння i доставки до

районного вiйськового KoMicapiaTy " _ _:--::. Tr\r ,i}

7. Начальнику Кам'янка-Бу."*о.о вiддiлу полiцii гУ Нацiональноi

полilдiТ у Львiвсъкiй областi:
7"1. Забезпеwrшл в квiтri-червнi та в жоrгнi-грудri 2020 року охороЕу

|ромадсЬкого поРядщУ на цризовнй дiйrшщi BiдroBiдlo до з€UIвки районного

вiйськового KoMicapiary.
7.2. За звернешшми оргшliв йсцевою саI\dОВРядrванЕя та рЙонного

вiйсъковогО по*Йарiаry здйсrповатИ У вст€lновпеному порядIry розшIsк,

планlв



затримання i доставrqу до рйоrшrого вiйськовою койсарiаry громадян, Яd

)аGJUIютъся ви виконання вiйськового обов'язку,

7 .з. Забезпе.rrпл рйоrшшй вiйськовлй койсарiат вiдомостяrда про

призовrшшсiв, щодо якID( ведеться дiзнанrrя або досудове слИство, якlD( гIрlтгtrн)дго

до IФiд\,IiНаJIьноi "iдrо"iдЙ"осгi, 
а також tро осiб, жi вrжшакаrпrсь до Кам'янка-

ьр*оrо вiмiлу полiцii з привоry аrrглсуспiльноi поведiнкlа, зiIовживання

*-rno-na* або вхмвашш наркотичнIiD( засобiв ющо,
'1.4. Забезпечити охорону громадською порядку в pЙoHrroMy вiйськовому

KoMicapiaTi у перiод роботи пiкuрi"_"пецiалiстiв дл: "чill призовникiв,

вiдпlэавк" ,rр"rоuникiв на обласний збiрний пункт, вiлповшнл1 до додатково

доведеного графiку пiсля отримання виписки з плану вiдправок молодого

попсвнення.
8. СоктОру освiтИ Кам'янка-Бузъкоi раЙонноi державноi адмiнlстрац11

видiляти автотраНспорТ дJIя досТавки молодого поповненнlI на Львiвський

облаониЙ збiрниЙ rry"*, вiдповiдно до, заявки Кам'янка-Бузького районного

вiйськового KoмicaplaTy згiдно з графiком Львiвського обласного вiйськового

Kob',l:ai;iaT;' лл-i-.: .р*.гппv кчпьтчDи. ] тУ Кем'янка-g С,lк,гоi;У освiти, секторУ Ку"ЛЬТУРи, молод1 та спор

Б.;.'j-,,iС, ,-:li,-;,:;,';r:адмiнiстрацiТ, впу ]ф7i м. Кам'янка-Бузька на час

l].,:,_,lii,i.it_ij] зil), _ .,;в з призову грсмадян на строкову вiйськову службу з MeTolo

з;:б,. ,llсч e;j._li' l];TнilцiонуваннЯ np".o""oi дiлu"ицi та пiдтриплання на нiй

с.fа,ivтЕ,ого пэi]ядку, забезпечити направленнJI до призовноi дiльнитii

Кli,l'я}l (а -]:,jzL;,jго районного вiйськового KoMicapiaTy з 0l ,04,2020 пс

ЗС,l li.2"Zч тi . Ot.10.2020 по зl.|2.2о2О ,.*rrir""* працiвник.iв iз

збе;_,;Ж jgцiiivi сеi]едньОТ заробiтноТ плати за основним мiсцем роботи згiдно з

Li i,ii.,,ИN, ЗакОiiUДаВсТВоМ,
iJ. iJрtз;_;tlти таким, що втратило чиннiсть, розпорядження головI4

кеьt.:u_tа_г.чзъl,:от районнот о.р*uu*поi адмiнiстрацii :l з::93,,,2020 
Ns57/02-

0_, ..l: i,._ '1;.-. ;;;; .;рitзов!l ;,PОi,ia;ii,H УкраТни на строкову вiйсьitову службу

у 2а\"9,loцi})

голови райдерн<
;й , роrrrодiлом функцiональних обов'язкiв,

Гслова
Христина ЗАМУЛАffi-уащ

l r,f.Tc а +Ь



,Щодаток 1

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вiд tY а,4опlю,?л 2020р.

J\b бq/ о{-3{ /ю_

склАд
Itам'янка-БузькоТ основноi районноТ прпзовноТ KoMicii

лiкар-хiрург, який органiзовуе роботу
медичного персонаIry щодо медичного огляду

Любов ВисоЧАнсъкА

перший заступник голови
оайдержадмiнi страцiТ, голова KoMicii'

оператор електронних машин
KoMicii

кНП <<Кам'янка-

в. вiтушинсъ

Г. ij.,rF;bOi]TKO

РМК сектору
ii, член KoMicii

Н" iiYL|tLii-iCbKA

начапьни* ..*rору rrревенцii патрульноi пол iцii
Кам'янка-Бузького ВП ГУНП, член KoMicii

А. i ,\PACIKA

;Й;"*Й;;iсар районного вiйськового

KoMicapiaTy, член KoMicii

сiльськоI ради, член KoMicii

Керiвник аfiараry



.Щодаток 2

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
В\Д 1.7 LL,l4!7,1i;,,i-tj 2020Р
Ns буlо/-tl /;Ю

склАд
кам' янка-Бузькоi резервнот район ноi призовноi koMicii

керiвник €шарату
голова KoMiciT

медична а, се

лiкар-отоларинголог, який
органiзовуе роботу медичного

t(oMlclr

персонапу щодо медичного огляду
икiв, член комiсii

заступник директора ЗОШ I-III ст.Jф2

з виховноТ рЬботи, психолог, член

методист РМК сектору освiти
iHi

заступник нач€LгIьника сектору
превенцii патрульноi полiцii
Кам'янка-Бузького ВП ГУНП, член

заступник вiйськового KoMicapa з

територiальноi оборони Кам'янка-
Бузького районного вiйоъкового

член koMicii

i"..r.*rop вiйськового облiку
ЖовтанецькоТ сiльськоТ ради, член

KoMicii

Л, ijriС.OLiлHCЬKA

Б. JiPEMKO

о i',jlЗАР]:,,ЕВi,iЧ

т. рiзник

.ь,

Гuaiуrr""к мiського голови Кам' янка-

Бузькоi MicbKoi роди, член KoMicii
о. IitsАснILъ

Iv{. i(УЗЕМко

Кэрi*нлti{ ailapaTy Любов ВисоЧАнсЬкА

м. Боi",к; )етар комlс11
I

]

l



.Щодаток 3

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вiд 

"tё_ 
*-о rrю_tо_ 2020 р.

J\ъ бц/оf-3f/iю

лiкар - психiа
стоматолог,iчногсlзавiдувач

вiддiлення
лiкар - н патолог
лiкар - xi

Керiвник апарац"
:

|:,

t,;_.}

Любов ВисоЧАнСЬкА

п. БоровЕIlь

в, i]jT].iLLi].IНCb
Т. РУБrfiоВА-Фiк

Б. ярЕмко



Додаток 4

до розпорядження голови

райдержадмiнiстраuiТ
в\д4Ьt*:rryзе__202а р,

J{s ё,r/ r;/,31 /JP

склАд
резервноi koMicii лiкарiв - спецiалiстiв для медичного огляду

призовппкlв

Керiвник з-Ёарату Любов ВиСоЧАнСъкА

н, Антс}iяк д1
iil

- психlатр

- стоматолог-п" l{рLlвошlия
пiкап - невDопатологс. ilAFъKO
лiкар -хiрургТ IT iПIziPKlr

в. ор-нбt -цiкар - терапевт
лiкар - офтальмологI. сотijик
лiкар - отоцаринголого" глицАjь

}



плАII
роботи камrянка_Бузькоi районноi призовIIоi koMicii пiд час

проведsНня призQву на ртрокоВу вiйськову службу у 2020 poui

.Щодаток 5

до розrIорядження голови

райдер;кадмir riстраu iT

вiд ,{ / сL+l,h!-с,ut 2U20 Р,

М 1:ц/0/-з//rt,

Любов ВисоЧАнськА
KcpiBliжK ;лп8.рату

jф

.-./ t1
Заходи

Зустрiч призовникiв, направлення для

здачi аналiзiв, роз'яснення порядку

роботи призовноi дiльнццi,
Проведення уточнення даних
особових справ, проведення спiвбесiд

Час проведення

9.00-9.30
-i.

9.00-10.00,)

I

г"iJ.
|-_-
l4.
lГ--
l5.

П-rЙ."ttя заходiв вiйськовс- 
l
i

1iаrрiоlизд_qlо:сцрцмуванЕяj _ ]

Ivie цичний огляд призовникitз,

Проведення засiдань призовно1

49ццgrl-
Гlроведення професiйно-
психологiчного вiлбg!J, --

10.00-10.30

10.з0-14.00

11.00-15.30

1rr{r.
16.00-17.00

6.

i 7.
I

Пiдведення пiдсумкiв роботи
ilризовноI KoMicii, оформлення

пiшень.


