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КДМ, ЯНКД-БУЗЬКД РДЙОННД ШРЖДВНД ДД4IНIСТРДЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

.l 0 [rlъеJм"е,tРS,О/rcчr м. Кам'янка-Бузька N, 93 /а-{- j/ /Ю

Про провеdення вiйськово,професiйноi
орiенmацii луtолоdi i прuйому dо заюцаdiв
вuu4оi освimu mа вiйськовuх навчшпьнuж
пidрозdiлiв заt<ллаdiв ваtцоi освimu на
2020 piK

Вiдповiдно до r1.4 ст.27 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>>, Закону Украiни <Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу>,

враховуючи Положення про проходження |ромадянами Украiъи вiйсъковоi

служби в Збройних Силах Украiни, затверджене Указом Президента Украiни
вiД 10.12.2008 Ns1153 (iЗ змiнами), наказ MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи вiд

05.06.2014 Js360 <Про затвердження IнструкцiТ про органiзацiю та проведення

вiйськово-професiйнот орiентацiт молодi та прийому до вищих вiйськових
навчЕlJIьних закладiв та вiйськових навчzUIьних пiдроздiлiв закладiв вищоi

освiти>>, на пiдставi листа Кам'янка-Бузъкого районного вiйсъкового

KoMicapiaTy вiд 1 9.0З .2020 J\Ф495 :

'" 
. 1. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузького раЙонного вiЙськовОГо

комlсарlату:

1.1. Спланувати i забезпечити виконання заходiв щодо ОРгаНiЗаЦiТ

вiдбору кандидатiв для вступу до закладiв вищоТ освiти (надалi - ЗВО) Та

вiйськових навч€tJIьних пiдроздiлiв закл'адiв вищоi освiти (надалi - ВНП ЗВО)
MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи та iнших вiйськових формувань З ЧИСЛа

цивiльноi молодi у Кам'янка-Бузькому районiу 202О рO{дi.

|.2. Органiзувати роботу KoMiciT Кам'янка-Бузького районного
вiйськового KoMicapiaTy з попередньоI фаховоТ дiагностики кандиДаТiв У ЗВО та
ВНП ЗВО MiHicTepcTBa оборони Украiни та iнших вiйськових формувань.

1.3. У взасмодiТ iз заг€Lпьноосвiтнiми навч€tпьними закладами
активiзувати робоry з вiйськово-професiйноТ орiснтацiТ молодi та забеЗпечиТи

виконаннjI завдань з вiдбору кандидатiв для встуtIу у ЗВО та ВНП ЗВО
MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи та iнших вiйськових формуванъ.
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2. Керiвникам струкryрних пiдроздiлiв з питань освiти районноi

державноТ адмiнiстрацiТ та мiсцевих рад району:

2.t. Зобов'язати керiвникiв середнiх навчаJIьних закладiв придiляти

постiйнУ увагУ питанняМ керiвництва та контролю за станом пiдготовки молодi

до ".rуrrу у зво та внп зво MiHicTepcTBa оборони Украiни та iнших

вiйсъкових формуванъ.

2.2. Органiзувати вiдбiр молодi у 2020 роцi для вступу у ЗВо та ВНП

звО MiHicTep.r"u ъборони Украiни та iнших вiйськових формувань згiдно з

плановим. завданням з вiдбору кандидатiв на навчанн,I дJUI пiдготовки

вiйсъкових фахiвцiв такти,r"о.J pi"o у 2О20 роцi з числа цивiльноi молодi в

навч ztJIъних з акJI адах Кам' янка-Бузького р айону, що дода€ться,

З. ,Д,иреКторам кнП <<Кам'янка-Бузька LРЛ) та КНП кЩентр первинноТ

медико-санiiарноi допомоги>> Кам' янка-БузькоТ мiсъкоi ради :

3.1. ОрганiзУвати попередню здачу кандидатами для вступу у ЗВО та

внП звО MiHicTepcTBa оборо"" Украiни та iнших вiйсъкових формувань в

перiоД роботИ *ойi.ii ' питанъ приписки громадян до призовЕоi дiльницi

районУ та районноТ призовноi *ойi"Lт Еаступних аналiзiв: заг€lJIьний аналiз

KpoBi, загаJIъний ана_тriз сечi, серологiчний аналiз KpoBi на антитiла до Bipycy

iмунодефiциту людини (вIл), антиген до Bipycy гепатиту (В) (НВsДg),

u"r"rinu дО BipycY гепатитУ (С> (anti-HCV), реакцiю мiкропреципiтат{ii з

кардiолiпi"о"и, 
-u"r".."oM 

(RW), визначати групу KpoBi та резус-належнiсть,
провестИ рентгенОлогiчне (флюорОграфiчне) дослiдження органiв грудноТ

йir*", ЕКГ-дослiдження , а замедичними пок€tзаннями й iншi дослiдження.

з.2. Органiзувати проходження вiйсъково-лiкарсъкоТ KoMicii з метою

визначення придатностi кандидатiв для вступу у ЗВо та ВНп зво MiHicTepcTBa

оборони Украiни та iнших вiйськових формувань,

,;,4. Контроль за виконанням розпорядження покласти н.а заступника голови

районgот дф*u""от адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу функцiона''ьних
обов'яёкiв.

Христина ЗАМУЛАГолова э

*



,Щодаток
до розпорядження голови

з вiдборУ кандидатiв на навчання для пiдготовки вiйськових фахiвцiв
тактичного рiвня у 2020 роцi з числа цивiльноi молодi

в навчальних закладах КамОянка-Бузького району

Кам' янка-БузькоТ районноТ
державноi адмiнiстрацii

вiд << JC >> ёtlхt lHi 2020_
Jф ?llal*,gy',,d,0

Планове завдання

Nъ
з/п

Назва навчального закладу сý е)

дч
d

aп

1 ВПУ Jф71 м. Кам'янка-Бузька 1

2 Добротвiрський професiйний лiцей 1

эJ Батятицька ЗОШ I-III ст. 1

4 великосiлкiвсьий Нвк 1

5 Щiдилiвська ЗОШ I-III ст. 1

6 Жtелдецький НВК 1

7 Жовтанецький НВК 1

8 Добротвiрська ЗоШ I-III ст. 1

9 Кам'янка-Бузька ЗОШ I-III ст. Jф1 1

10 Камянка-Бузъка ЗОШ I-III ст. JYs2 1

11 Кам'янка-Бузька ЗОШ I-III ст. Jtlb3 1

|2 Стародобротвiрська ЗОШ I-III ст. l
13 F{овояричiвська ЗОШ I-III ст. 1

|4 3апитiвська ЗоШ I-III ст. 1

15 PeMeHiBcbKa ЗоШ I-III ст 1

1б Великоколоднiвський НВК 1

Всього: 1б

Л,оЁо, ВисоЧАНськА
Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii


