від 18 лютого 2019 року

смт Голованівськ

№ 58-р

Про організацію проведення призову
громадян району на строкову
військову службу у квітні-червні
2019 року
На підставі статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу
Президента України від 30 січня 2019 року № 22/2019 «Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України на строкову військову службу у
2019 році»:
1. Затвердити склад районної призовної комісії згідно з додатком 1,
дублюючий склад – згідно з додатком 2.
2. Заступнику голови районної державної адміністрації – голові районної
призовної комісії Бугаєнко О.П.:
провести інструктивне заняття з членами призовної комісії, лікарями, що
визначені для роботи в комісії;
забезпечити організацію проведення заходів з призову громадян чоловічої
статі на строкову військову службу до Збройних Сил України, придатних за
станом здоров’я до військової служби в мирний час, яким до дня відправлення
у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли
27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на
строкову військову службу;
з 25 лютого по 06 березня 2019 року організувати роботу призовної комісії
на базі Голованівського районного військового комісаріату для медичного
огляду призовників;
в подальшому роботу медичної комісії для медичного огляду призовників
проводити на базі Голованівської районної центральної лікарні до
27 червня 2019 року;
з 01 по 10 квітня 2019 року на базі Голованівського районного військового
комісаріату організувати роботу призовної комісії для прийняття рішення про
можливість проходження військової служби;

в подальшому роботу призовної комісії для прийняття рішення про
можливість проходження військової служби проводити щосереди до
27 червня 2019 року;
взяти під суворий контроль осіб, які ухиляються від призову на строкову
військову службу, у разі наявності порушення Указу Президента України від

30 січня 2019 року № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців
строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови
громадян України на строкову військову службу у 2019 році» матеріали
направляти до прокуратури району для вирішення питання згідно з чинним
законодавством.
3. Голованівській центральній районній лікарні та комунальному закладу
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»:
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 затвердити склад членів медичної
комісії, виділити кваліфікованих лікарів-фахівців, а також лікарів-фахівців
дублюючого складу;
на період проведення призовної комісії направити в Голованівський
районний військовий комісаріат секретаря призовної комісії;
на період роботи комісії затвердити склад з двох медичних працівників для
проведення антропометричних замірів та заповнення контрольних карт
призовників;
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 військоволікарську 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).
4. Голованівському відділу Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області:
організувати взаємодію з районним військовим комісаріатом з питань
розшуку, затримки та доставки призовників в районний військовий комісаріат,
які безпідставно ухиляються від призову до Збройних Сил України;
у дні відправок молодого поповнення до військ виділяти наряд поліції для
підтримання громадського порядку.
5. 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. У разі наявності фактів ухилення від призову вжити всіх
необхідних заходів;
організувати перевезення призовників у період проходження медичного
огляду.
підготувати та провести святкові проводи призовників до лав Збройних
Сил України.
6. Фінансування транспортних послуг щодо забезпечення доставки
призовників на обласний збірний пункт для проходження контрольної медичної
комісії та на відправку до Збройних Сил України та інших військових
формувань проводити з місцевого бюджету.
7. Районному військовому комісаріату про стан виконання даного
розпорядження інформувати відділ юридичної, мобілізаційної, режимносекретної
роботи,
запобігання
і
виявлення
корупції
апарату
райдержадміністрації до 20 червня 2019 року.
8. Відділу юридичної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи,
запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації надати
узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження до
5 липня 2019 року сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації.
9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 28 серпня 2018 року № 217-р «Про організацію
проведення призову громадян району на строкову військову службу у жовтнілистопаді 2018 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
18 лютого 2019 № 58-р
СКЛАД
районної призовної комісії
Голова комісії
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Секретар комісії
СМУТОК
Руслана Василівна

-

медична сестра наркологічного кабінету

Члени комісії:
БРИЖАТЮК
Олена Василівна

-

заступник головного лікаря з медичної
частини центральної районної лікарні

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Володимир Володимирович

-

начальник сектору превенції патрульної
поліції Голованівського відділу поліції
Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області

ГОНЧАРУК
Олена Іванівна

-

методист відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації

КОЛОДИЧ
Людмила Олексіївна

-

головний спеціаліст відділення
комплектування (психолог) районного
військового комісаріату

МАЛЮК
Віталій Сергійович

-

військовий комісар районного
військового комісаріату

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

Додаток 2
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
18 лютого 2019 № 58-р
СКЛАД
районної призовної комісії
(дублюючий склад)
Голова комісії
КОПІЄВСЬКИЙ
Михайло Дмитрович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації

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

КІРГАН
Галина Миколаївна

-

лікар-статист центральної районної
лікарні

ПАПУШОЙ
Вікторія Аркадіївна

-

начальник сектору кадрового
забезпечення Голованівського відділу
поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській
області

ХАРКАВЕНКО
Валерій Іванович

-

заступник військового комісара –
начальник мобілізаційного відділення
районного військового комісаріату

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

