від 10 грудня 2015 року

№ 346-р

Про підготовку та проведення приписки
громадян 1999 року народження до
призовної дільниці Голованівського
району Кіровоградської області
Відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статей 1, 14 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», розпорядження голови обласної державної адміністрації від
04 грудня 2015 року № 483-р «Про проведення приписки громадян 1999 року
народження до районних і міських призовних дільниць» та з метою взяття
юнаків на облік і визначення їх кількості, ступеня придатності до військової
служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності та стану
фізичної підготовки:
1. В період з 02 січня по 31 березня 2016 року провести приписку до
призовної дільниці громадян 1999 року народження. Основну роботу комісії по
приписці організувати та провести в період з 27 по 31 січня 2015 року.
2. Призовну дільницю району розгорнути на базі Голованівської
центральної районної лікарні.
3. На означений період затвердити склад комісії з питань приписки та для
відбору кандидатів, бажаючих вступити у вищі військові навчальні заклади
згідно з додатком 1, дублюючий склад – з додатком 2.
4. На період роботи комісії створити нештатну групу професійнопсихологічного відбору для вивчення особистості юнаків 1999 року
народження у складі, визначеному наказом військового комісара
Голованівського районного військового комісаріату.
5. Головному лікарю центральної районної лікарні Сачук В.М.:
на період з 27 по 31 січня 2015 року організувати роботу лікарівспеціалістів згідно з додатком 3, дублюючий склад – з додатком 4;
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для проведення стаціонарного обстеження призовників у 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;
забезпечити медичну комісію необхідним медичним інструментом та
майном згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України
від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2008 року за № 1109/15800;
всім юнакам 1999 року народження провести флюорографічне
(рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки, клінічних аналізів крові,
визначення групи крові та резус-належності, дослідження сечі, профілактичних
щеплень, ЕКГ, інші дослідження за показаннями.
6. З метою організованого проведення приписки:
керівникам підприємств, організацій, установ, де є на обліку юнаки
1999 року народження, директорам навчальних закладів та виконкомам
сільських та селищних рад встановити суворий контроль за явкою громадян до
призовної дільниці на приписку;
військовим керівникам середніх шкіл району та професійно-технічного
училища № 38 смт Голованівськ згідно з графіком проведення приписки
забезпечити явку громадян 1999 року народження, та прийняти безпосередню
участь в роботі комісії з приписки;
секретарям виконкомів сільських та селищних рад, інспекторам по
військовому обліку взяти безпосередню участь у роботі по приписці та надати
необхідні документи для оформлення особових справ на громадян 1999 року
народження районному військовому комісаріату до 25 грудня 2015 року;
з метою планомірного і якісного проведення приписки усім керівникам
підприємств, установ, організацій виділити згідно з заявками сільських та
селищних голів справний транспорт для перевезення допризовників до
райвійськкомату. Контроль за виконанням покласти на виконавчі комітети
сільських та селищних рад.
7. Начальнику Голованівського відділу Головного управління
Національної поліції України в Кіровоградській області Голованю О.П.:
у дні проведення приписки виділяти до центральної районної лікарні
наряд поліції для підтримання громадського порядку та доставки громадян для
проходження приписки, які безпідставно не з’являються до районного
військового комісаріату;
до 20 січня 2016 року графік виділення наряду надіслати до районного
військового комісаріату;
виявляти громадян (по паспортних даних), які не підлягають приписці до
призовної дільниці, осіб без громадянства, іноземних громадян, засуджених що
знаходяться в місцях позбавлення волі, їх список подати до районного
військового комісаріату.
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8. Всі члени комісії по приписці юнаків, що працюють в складі комісії, на
час її роботи звільняються від основної роботи із збереженням посади, місця
роботи і заробітної плати.
9. Районному військовому комісару про проведену роботу
проінформувати районну державну адміністрацію до 05 квітня 2016 року.
10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток 1
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
10 грудня 2015 № 346-р

СКЛАД
членів призовної комісії по організації та проведення приписки громадян
1999 року народження до призовної дільниці Голованівського району
Голова комісії
СЕРГЄЄВ
Олег Станіславович

-

військовий комісар Голованівського
районного військового комісаріату

Секретар комісії
РУСНАК
Тетяна Анатоліївна

-

медична сестра поліклінічного відділення
центральної районної лікарні

Члени комісії:
ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Володимир Володимирович

-

заступник начальника Голованівського
відділу Головного управління
Національної поліції України в
Кіровоградській області

ГОНЧАРУК
Олена Іванівна

-

методист відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

ДОНЕЦЬ
Тетяна Миколаївна

-

завідувач сектору опіки, піклування та
усиновлення служби у справах дітей
райдержадміністрації

ШЕРЕМЕТ
Оксана Пилипівна

-

заступник головного лікаря з лікувальної
роботи центральної районної лікарні

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

Додаток 2
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
10 грудня 2015 № 346-р

СКЛАД
членів призовної комісії
(дублюючий склад)
Голова комісії
ХАРКАВЕНКО
Валерій Іванович

-

заступник військового комісара –
начальник мобілізаційного відділення
Голованівського районного військового
комісаріату

Секретар комісії
МАРТИНЮК
Ольга Федорівна

-

медична сестра психіатричного кабінету
центральної районної лікарні

Члени комісії:
ГОНТЮК
Наталія Борисівна

-

головний спеціаліст відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

КАРАБЕНЮК
Тетяна Леонідівна

-

начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

КІРГАН
Галина Миколаївна

-

завідуюча поліклінікою центральної
районної лікарні

ЛАХТЮК
Наталія Леонідівна

-

інспектор Голованівського відділу
Головного управління Національної
поліції України в Кіровоградській області

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

Додаток 3
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
10 грудня 2015 № 346-р
СПИСОК
членів медичної комісії
ШЕРЕМЕТ
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

Л.ЛУЖАНСЬКА

Додаток 4
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
10 грудня 2015 № 346-р
СПИСОК
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

ПОЛІЩУК
Андрій Андрійович

-

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

Л.ЛУЖАНСЬКА

