
yKPAiHA

на строкову вiЙськову службу та приЙняття призовникiв на вiЙськову службу
за контрактом, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
2|.а3.2002 .NlЬ352, розпорядження голови ЛьвiвськоТ обласноi державноТ
адмiнiстрацii вiд 1 1.09.2020 J\Ъ783l0/5-20 <Про пiдготовку та проведеннrI
приписки |ромадян УкраiЪи до призовних дiльниць областi у 202I роцi),
листа Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy вiд 18.09.2020
М1469, з метою взяття громадян на вiйськовий облiк, визначення iх
кiлькостi, ступеня придатностi до вiйськовоТ служби, встановленнrI рiвня
осЁiтньоТ пiдготовки, здобутоi спецiалъностi i рiвня фiзичноi пiдготовки
провеЕIи приписку юнакiв 2004 року народження в сiчнi-березнi 2021' року:

]

1. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiйськового
KoMicapiary розпочатп з 2 сiчня 2021r року та провести приписку до призовноТ

дiльницi |ромадян 2а04 року народження.
2.Щля проведення приписки :

2.1. Утворити основну комiсiю з питань приписки |ромадян УкраТни 2а04

року народження до призовноТ дiльницi Кам'янка-Бузького району, у складi
згiдно з додатком Ns1.

2.2. Утворити резервну комiсiю з питань приписки |ромадян Украiни

рокУ народження дО призовнОi дiльниЦi Кам'янка-Бузького районУ, у складi

згiдно з додатком J\b2.

З. Керiвникам установ, пiдприемств, органiзацiй для роботи KoMicii З

дiльницi забезпечитипитань приписки юнакiв до призовнот дiльницi рекомендувати забезпечити

скерування технiчних працiвникiв iз збереженням середньоi заробiтноТ плаТИ
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Про пidzоmовlч mа провеdення прuпuскu
zроtпаdян YKpaiHa do прuзовно'i diльнuцi
Кам'янка-Бузькоzо раuону Калr'янка-

BiйcbKoBozoБузькоzо районноzо
Ko,uicapiamy у 2021 роцi

Вiдповiдно до п.4 ст.27 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, ст. 14 Закону Украiни кПро вiйськовий обов'язок i вiйськову
службу>, Положення про пiдготовку i проведеннrI призову громадян УкраiЪи

2004.

за основним мiсцем працi, згiдно з чинним законодавством, На'ВеСЬ чаС



проведення приписки та пiдготовчpD( заходiв до проведенн,I приписки в

перiоД з 0|.|2.2020 пО зt.OЗ.2021, згiдно з додатком Iгs3,

4. Органам мiсцевого сайоврядуванЕя, керiвникам житлово-комунаJIьних

органiзацiй, якi ведуть первинний облiк вiйськовозобов'язаних та

,rр"зо""икiв представити у вiйськовий KoMicapiaT списки юнакiв, що

.riдп".uоr" приписцi до Кам'янка-Бузького районного вiйськового

KoMicapiaTy.
5. Керiвникам органiзацiй, установ, пiдприемств, уrбових закладiв,

сiльсъкогосподарсъких пiдприемств, державних господарств:

5.1. Подат" .rr".*"."u*Й, якi пiдлягають приписцi до призовноТ дiльницi

в термiни, визначенr вtйськовим комlсарlатом.
5.2. Забезпечити оповiщення, органiзований збiр локументiв, якi необхiднi

для особових справ призовникiв, i своечасну явку призовникiв на призовну

дiльницю згiдно розрахунку явки за днrIми
6. Керiвяикам пiдприсмств, органiзацiй на вимоry виконкомlв мlсько1,

селищних: 1 сrльських рад видiляти безоплатно обладнаний автотранспорт дJUI

доставки юнакiв до призовноi дiльницi згiдно графiка проведення tIриписки.

7. ,Щиректору кнП <<Кам'янка-Бузька центрЕtльна районна лiкарня>>:

7.1. 
- 
Забезпечити медичну комiсiю iHcTpyMeHTapieM, медичним i

господарським майном, яке необхiдно для медичного огJUIду громадян при

приписц1 до призовно1 дlльниц1.
7.2. Видiлити дJUI кожного лiкаря молодшого медиIIного спецiшriста для

проведення медичного освlдчення.
7.З. Що |0.|2.2020 надати KoMicT по приписцi на юнакiв 2004 року

народженнrI медичнi картки амбулаторного хворого з вкJIадними листками до

них, списки осiб, якi стоять на диспансерному облiку з приводу нервово

психiчних захворювань, туберкульозу, шкiрно-венеричних, iнфекцiйних

захворювu"", rрu*оми, хронiчних захворювань вIIутрiшнiх органiв, KicToK,

м'язiв, суглобiв, HapKoMaHiT, тощо.
7.4. [ря стацiонарного обстеження призовникiв 2004 року народження у

лiкарнi м. Кам'янка-Бузька видiлити 15 мiсць, призначити лiкарiв наказом по

централънlи районнiй лiкарнi та забезпечити повне i якiсне обстеження

призовникiв в установленi термiни.
'l .5.Провести юнакам рентгенiвське (флюорографiчне) обстеження органiв

грудноi клiтки, аналiз kpoBi, сечi, Екг i iншi обстеження, визначити групу i

резус-фактор KpoBi.
7.6. Забе..r.r"r" iмiнуючi проби з наступною ваRцинацiею, вакцинацiею

проти туберкульозу, профiлактичнi щеплення .проти. 
iнших iнфекцiйних

захворювань у вiдповiдностi з вимогами iнструкцiй,

7.7. ЩанiIIро щеплення заносити у карry профiлактичних щеплень.

7.8. Залlлrити лiкаря-дерматолога фахiвця .лiкува-ltЬногО закладУ длЯ

IIроведення занrIть з юнаками, якi пiдлягаютъ проходж,"ry приrrиски з

,"ru"" .rрофiпuПr"*" вIJусшдУ (згiдно з графiком роботи медичноi

KoMicii). , ,

8. Началънику Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцii ГУ Нацiонutльцоi полiцii у

львiвськiй областi:



8.1. Подати у вiйськовий KoMicapiaT списки осiб 2004 року нароДженНя, яКi

притяг;IJIися до щримiнальноТ вiдповiдальностi, знаходятъся пiд слiдством,

судом.
8.2. Проводити розшryк осiб, якi ухиляються вiд приписки i органiзоВУВаТИ

iх доставку на комiсiю.
9. Керiвникам з питань освiти району забезпечити видачу довiдОК,

характеристик, доIqrментiв про ocBiTy юнакам, якi проходять приПиСКУ ДО

призовЕоТ дiльницi у термiни, визначенi вiйськовим KoMicapiaToM.

10. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузъкого раЙонного вiЙСьКовОгО
|,

KoMlcaplaTy:
10.1. Забезпечити проведення додаткових комiсiй з

|ромадян у 2аД роцi, яких додатково розцryкано або

медичного обстеження (лiкування) кожний другий
починаючи з 1 0.04.202|.

|0.2. Пiсля проведеншI приписки проiнформувати

районну державну адмiнiстрацiю про if результати.
11. Контроль за виконаннrIм розпорядженIu{ покласти

голови райдержадмlнlстрац11 вlдповlдно до розподlлу
обов'язкiв.

:

Голова

питань приписки
якi повернулися з

BiBTopoK мiсяця

Кам'янка-Бузьку

на заступника
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склАд
з питань приписки громадян Украiни 2004 року
призовноi дiльницi Кам Оянка-Бузького 

району

ГОлова KoMicii: I. ШМКО - вiйськовий KoMicap Кам'янка-Бузького РВК;

Секретар KoMicii: Г. СОРОКА - оператор КНП <<Кам'янка-Бузька IРЛ)
:

Члени KoMicii:
, - Л.ГIАТИНКО - пред(Ьтавник органу управлiння освiтою

Кам'янка-Бузькоi Mi ськоi ради;
- С. АНД)ГХ - представник структурного пiдроздiлry

I' XT#,1i,iibilib"lilffi,1{"*",i"#;'#-Kfi u,p"o,
що органiзовуе роботу медичного персонаlгу з медичного

:ЁН#ilТffi-ы:i'Ж:ffi l"Т#I;"*"iддiоу
, соцiальноi роботи РЦСССД4.

Лiкарi, залrIаються для медичного огляду юнакiв:

Т. Рубанова - терапевт I_РЛ;
I. Шпирка - хiрург IРЛ;
Р. Грицаль - невропатолог IРЛ;
I. Сотник - окулiст rРЛ;
Б. Яремко - ЛОР LРЛ;
П. Боровець - стоматолог IРЛ;
Н. Антоняк- психiатр.

Перший заступни

якl

райдержадмiн Андрiй КОРБЕЦЬКИЙ



.Щодаток J\Гч 2

до розпорядженнrI голови
районноТ державноi
адмiнiстррцii
вiд tf Цеru ОИ4 2020 року
J\b / /-)

склАд
резервноi KoMicii з питань приписки громадян Украiни 2004 року

народження до призовноi дiльницi КамОянка-Бузького району

Голова KoMiciT:
I

Б. ЯtГЛ]ДА - заступник вiйськового KoMicapa Кам'янка-
Бузького РВК;

Секретар KoMicii: м.БомкО - медична сестра КНП <<Кам'янка-Бузька IРЛ>;

Члени KoMicii:
О. ШПИК - представник органу управлiння освiтою
Жовтанецькоi сiльськоi ради;
О. КМЕТЬ представник структурного пiдроздiлгу
Кам'янка-Бузъкого ВП ГУНП у Лъвiвськiй областi;
Б. -ЯРЕМКО - лiкар КНП <<Кам'янка-Бузька LЩЛ>, що

: органiзовуе роботу медичного персонаIIу з медичного
огляду |ромадян, якi пiдляг€lють приuисцi;
О. FIАЗАРКЕВIДI - психолог, засryпник директора ЗОШ I-
III ст. J\Гs2 м. Кам'янка-Бузька з виховноi роботи.

Лiкарi,l якi залуrаються для огляду:

В. Вiтушинський - хлрург I]РЛ;
В.Орнст - терапевт IРЛ;
С.Панько. - невропатолог IРЛ;
Н. Флио - окулiст tРЛ;
О. Грицаль - ЛОР IРЛ;
О. Кривошия- стоматолог I_РЛ;
Антоняк Н.В. - психiатр.

Перший ик голо
Андрiй КОРБЕЦЬКИЙРайд нiстрацiТ



1. ВПУ J\Ъ71 м. Кам'янка-Бузька
2. Сектор культури райдержадмiнiстрацii
3. Сектор освiти райдержадмiнiстрацii

Перший заступ
райдержадмi

,Щодаток J\Ъ 3

до розпорядження голови

районноТ державноТ
адмiнiстрацii
вlд zЦ[ 

'Ь*/ье сИl 2О20 року
хч 77э7оТ-- з о,/ sр

- 1 особа;
- 1 особа;
- 1 особа.

Андрiй КОРБЕЦЬКИЙ

пЕрЕлIк
пiдприемств, установ, органiзацiйо якi направляють технiчних

працiвникiв для роботи приписно[ KoMicii

I


