від 30 серпня 2013 року

№ 240-р
смт Голованівськ

Про організацію проведення призову
громадян району на строкову військову
службу восени 2013 року
На підставі статті 27 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», Указу Президента України від 09 листопада 2012 року №
635 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян
України на строкову військову службу та звільнення в запас
військовослужбовців у 2013 році» та Плану організації виконання даного Указу
Президента України від 21 листопада 2012 року № 45420/1/1-12,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 лютого 2013
року № 62-р «Про організацію проведення призову громадян області на
строкову військову службу у 2013 року» :
1. В період з 03 по 11 вересня 2013 року на базі Голованівської
центральної районної лікарні організувати роботу медичної комісії для
медичного огляду призовників.
2. В період з 01 по 09 жовтня 2013 року організувати роботу призовної
комісії для прийняття рішення про можливість проходження військової служби.
3. На означений період затвердити склад призовної комісії згідно з
додатком 1, дублюючий склад – з додатком 2.
4. Головному лікарю центральної районної лікарні Сачук В.М.:
забезпечити необхідними медичними інструментами та майном згідно з
наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402
«Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»;
для медичного огляду призовників до складу комісії виділити
кваліфікованих лікарів-фахівців згідно з додатком 3, а також лікарів-фахівців
дублюючого складу згідно з додатком 4;
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на період роботи комісії виділити двох медичних працівників для
проведення антропометричних замірів та заповнення контрольних карт
призовників згідно з додатком 5;
звільнити лікарів і середній медичний персонал від основної роботи, при
цьому зберегти за ними посаду, місце роботи і заробітну плату;
для проведення стаціонарного обстеження призовників у Голованівській
центральній районній лікарні виділити 10 ліжко-місць та встановити суворий
контроль за їх використанням. Призначити відповідальних лікарів-спеціалістів
за якість стаціонарного лікування та обстеження призовників;
організувати медичне оздоровлення призовників згідно з наказом
Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»;
усім юнакам провести флюорографічне (рентгенологічне) дослідження
органів грудної клітки, серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу
імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg),
антитіла вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з
кардіоліпіновим антигеном (RW).
5. Голові призовної комісії Кирилюк Н.К.:
в строк до 01 вересня 2013 року провести інструктивне заняття з членами
призовної комісії, лікарями, що визначені для роботи в комісії;
взяти під суворий контроль осіб, які ухиляються від призову на строкову
військову службу, в разі наявності порушення Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу», матеріали направляти в прокуратуру району для
вирішення питання згідно з чинним законодавством.
6. Начальнику Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській
області:
організувати взаємодію з районним військовим комісаріатом по питаннях
розшуку, затримки та доставки призовників в районний військовий комісаріат,
які безпідставно ухиляються від призову до лав Збройних Сил України;
в дні відправок молодого поповнення до військ виділяти наряд міліції для
підтримання громадського порядку.
7. Сільським та селищним головам:
взяти під особистий контроль організацію повідомлення, збори, відправку
та перевезення призовників на медичну комісію, прийняти безпосередню
участь у роботі призову, представити у районний військовий комісаріат
необхідні документи на громадян 1988-1995 років народження. У разі наявності
фактів ухилення від призову вжити всіх необхідних заходів;
організувати перевезення призовників в період проходження медичного
огляду;
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підготувати та провести святкові проводи молодого поповнення району
до війська.
8. Фінансування транспортних послуг щодо забезпечення доставки
призовників на обласний збірний пункт для проходження контрольної медичної
комісії та на відправку до лав Збройних Сил проводити з місцевого бюджету.
9. Районному військовому комісару про результати призову громадян до
лав Збройних Сил України восени 2013 року інформувати районну державну
адміністрацію до 31 грудня 2013 року.
10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток 1
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
30 серпня 2013 № 240-р

СКЛАД
районної призовної комісії
Голова комісії:
КИРИЛЮК
Наталія Костянтинівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Секретар комісії:
РУСНАК
Тетяна Анатоліївна

-

медична сестра поліклінічного
відділення Голованівської центральної
районної лікарні

Члени комісії:
ГОНЧАРУК
Олена Іванівна

-

методист відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації

ДЕМІДЕНКО
Олександр Анатолійович

-

військовий комісар Голованівського
районного військового комісаріату

КОВЕРКО
Оксана Пилипівна

-

заступник головного лікаря
Голованівської центральної районної
лікарні

МОЛЧАНСЬКА
Вікторія Аркадіївна

-

в.о. заступника начальника
Голованівського РВ УМВС України в
Кіровоградській області

СОРОКА
Алла Вікторівна

-

начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

Додаток 2
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
30 серпня 2013 № 240-р

СКЛАД
районної призовної комісії
(дублюючий склад)
Голова комісії:
ДАНИЛЮК
Георгій Семенович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації

Секретар комісії:
КУЧЕР
Наталія Іванівна

-

медична сестра підліткового кабінету
Голованівської центральної районної
лікарні

Члени комісії:
ТКАЧЕНКО
Лариса Василівна

-

провідний спеціаліст районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

ЗАПОРОЖЧУК
Сергій Валерійович

-

головний спеціаліст Голованівського
районного військового комісаріату

КІРГАН
Галина Миколаївна

-

заступник головного лікаря
Голованівської центральної районної
лікарні

ШЕРЕМЕТ
Сергій Миколайович

-

заступник начальника Голованівського
РВ УМВС у Кіровоградській області

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

Додаток 3
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
30 серпня 2013 № 240-р

СКЛАД
членів медичної комісії
КОВЕРКО
Оксана Пилипівна

-

старший лікар медичної комісії

БРИЖАТЮК
Олена Василівна

-

лікар-дерматолог

КІРГАН
Олександр Васильович

-

лікар-психіатр

КРЕЙТОР
Олена Володимирівна

-

лікар-невропатолог

ЛУЖАНСЬКА
Олена Анатоліївна

-

лікар-окуліст

ПІЩАНСЬКИЙ
Володимир Васильович

-

лікар-стоматолог

ПОЛІЩУК
Ігор Борисович

-

лікар-терапевт

САЧУК
Віктор Іванович

-

лікар-хірург

ЦИМБАЛ
Олег Афанасійович

-

лікар-отоларинголог

Склад середнього медичного персоналу для забезпечення чіткої роботи
лікарів-спеціалістів призначається згідно з наказом головного лікаря
Голованівської центральної районної лікарні.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

Додаток 4
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
30 серпня 2013 № 240-р
СКЛАД
членів медичної комісії
(дублюючий склад)
КІРГАН
Галина Миколаївна

-

старший лікар медичної комісії

ВЕРОВЕНКО
Володимир Якович

-

лікар-терапевт

КУЛИК
Сергій Валентинович

-

лікар-психіатр

ПАХОЛЮК
Олег Олександрович

-

лікар-стоматолог

СТОЯНОВ
Сергій Миколайович

-

лікар-хірург

ЧЕРНЕГА
Валентина Іванівна

-

лікар-невропатолог

Дублюючий склад середнього медичного персоналу для забезпечення
чіткої роботи лікарів-спеціалістів призначається згідно з наказом головного
лікаря Голованівської центральної районної лікарні.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

Додаток 5
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
30 серпня 2013 № 240-р

СКЛАД
працівників центральної районної лікарні для проведення контрольних
антропометричних замірів на медичній комісії
КУЧЕР
Наталя Іванівна

-

медична сестра підліткового кабінету
Голованівської центральної районної
лікарні

МАРТИНЮК
Ольга Федорівна

-

медична сестра психіатричного
кабінету

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

