від “20“ лютого 2014 року

№ 52-р
м. Знам’янка

Про підготовку і проведення
призову на строкову військову
службу громадян України 19891996 року народження у квітнітравні 2014 року

Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок та військову
службу", Указу Президента України від 14 жовтня 2013 року № 562 "Про
строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову
службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у
2014 році", керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня
2002 року № 352 "Про затвердження положення про підготовку і проведення
призову громадян України на строкову військову службу" та з метою
забезпечення своєчасного і якісного виконання цієї роботи:
1. Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої
статі, які до дня відправки у військові частини досягли 18 років і не мають
права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, що втратили право
на відстрочку від призову на строкову військову службу.
2. Затвердити основний та резервний склад районної призовної комісії
для проведення призову громадян на строкову військову службу весною
2014 року (далі – призовна комісія) згідно з додатками 1, 2.
3. Заступнику голови районної державної адміністрації, голові районної
призовної комісії Голіку А.К. 28 березня 2014 року о 9 годині в приміщенні
призовної дільниці Знам’янського району (далі – призовна дільниця) провести
інструктивне заняття з членами призовної комісії по виконанню обов’язків,
пов’язаних з проведенням призову.

2
4. Для проведення медичного огляду призовників затвердити основний та
резервний склад районної лікарської комісії для проведення призову громадян
на строкову військову службу весною 2014 року (далі – лікарська комісія)
згідно з додатками 3, 4.
5. Затвердити графік здачі клінічних досліджень та проходження
медичної комісії громадянами району під час призову весною 2014 року згідно
з додатком 5.
6. Затвердити графік роботи районної призовної комісії під час
проведення призову громадян на строкову військову службу весною 2014 року
(додається).
7. Взяти до відома, що відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України
"Про військовий обов’язок та військову службу" за членами призовної комісії
та лікарської комісії, на весь час виконання ними обов’язків на призовній
дільниці, зберігається посада та середній заробіток за місцем постійної роботи.
8 Головним лікарям центральної районної лікарні Муравському І.Б. та
комунального закладу "Знам’янський центр первинної медико-санітарної
допомоги" Гречині Н.І. у межах повноважень:
1) виділений медичний персонал звільнити від основної роботи і
чергування та направляти до Знам'янсько-Олександрівського об'єднаного
міського військового комісаріату (далі – військкомат) з 24 лютого по 27 березня
2014 року щодня, крім п’ятниці, на 9 годин ранку для проведення медичного
огляду призовників, а в період з 01 квітня по 31 травня 2014 року – щовівторка
та щочетверга, за узгодженням із військкоматом;
2) забезпечити щоденне перебування на призовній дільниці з 17 лютого
по 30 червня 2014 року медичних сестер центральної районної лікарні
Головченко С.С., Ісаєвої В.Л., Поплавки І.В.;
3) до 24 лютого 2014 року передати в розпорядження призовної дільниці
медичні та диспансерні картки амбулаторних хворих, списки осіб, котрі
поставлені на диспансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань,
туберкульозу, венеричних та інфекційних захворювань, дані обстеження і
диспансерного нагляду, що характеризують стан здоров’я громадян, які
підлягають призову;
4) перед медичним оглядом усім призовникам із 17 лютого 2014 року,
відповідно до підпункту 2.5 пункту 2 Положення про військово-лікарську
експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра
Оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, забезпечити лабораторні
дослідження;
5) у дні відправок, визначені відповідно до наряду на призов, за
узгодженням з військкоматом, направляти до призовної дільниці лікарядерматолога з метою проведення тілесного огляду призовників та старшого
лікаря призовної комісії для проведення щеплення призовникам перед
відправкою до Збройних Сил України;
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6) для обстеження призовників виділити у кожному відділенні
центральної районної лікарні 10-12 ліжок та встановити суворий контроль за їх
використанням;
7) відповідно до пункту 8 статті 38 Закону України "Про військовий
обов’язок і військову службу" у триденний строк повідомляти військкомат про
громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні;
8) відповідно до пункту 2 статті 43 Закону України "Про військовий
обов’язок і військову службу", додатку 6 Положення про військово-лікарську
експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого
наказом Міністра Оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, забезпечити
призовну дільницю військкомату необхідним інструментарієм та санітарногосподарським майном.

апарату райдержадміністрації спільно з редакцією районної газети "Сільське
життя" забезпечити висвітлення питань, пов’язаних з проведенням весняного
призову 2014 року, за поданням військкомату.

9. Виконкомам сільських рад за участю керівників підприємств, установ
та організацій незалежно від форм власності та керівників навчально-виховних
закладів району відповідних територій, відповідно до пункту 1 статті 38 Закону
України "Про військовий обов’язок і військову службу":
1) на вимогу військкомату оповіщати призовників та встановити
постійний контроль за своєчасним їх прибуттям до призовної дільниці
військкомату;
2) кожний день, починаючи з 24 лютого 2014 року, надавати
військкомату інформацію у телефонному режимі та доповідати письмово
кожної п’ятниці з питання виконання призову, розшуку та доставки
призовників на призовну дільницю.
10. Рекомендувати начальнику Знам'янського міського відділу УМВС
України в Кіровоградській області Рудю С.В.:
1) до 24 лютого 2014 року передати у військкомат списки юнаків
призовного віку 1989-1996 років народження, які були притягнуті до
кримінальної відповідальності та знаходяться під слідством;
2) забезпечити охорону громадського порядку на призовній дільниці
військкомату протягом роботи призовної комісії, а також у дні відправок
молоді на обласний збірний пункт м. Кіровограда, для чого виділяти
патрульний наряд із 8 до 12 годин згідно з графіком, наданим військкоматом;
3) відповідно до пункту 3 статті 38 Закону України "Про військовий
обов’язок і військову службу" на період проведення призову весною 2014 року
виділити два співробітника відділу та транспортні засоби для проведення
розшуку, затримання та доставки до військкомату призовників, які ухиляються
від виконання військового обов’язку;
4) зобов’язати дільничних інспекторів відділу надавати всебічну
допомогу сільським головам з питань розшуку та доставки призовників до
призовної дільниці військкомату.
11. Сектору комунікації з громадськістю та інформаційної діяльності

12. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної
адміністрації від 06 серпня 2013 року № 293-р "Про підготовку і проведення
призову громадян України 1988-1995 років народження на строкову службу у
жовтні-листопаді 2013 року", як виконане.
13 Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Голіка А.К.

Голова районної
державної адміністрації

В. ДЗЯДУХ

Додаток 1
до розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
20 лютого 2014 № 52-р
ОСНОВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії для проведення призову громадян
на строкову військову службу весною 2014 року
Голова комісії
– заступник голови районної державної
адміністрації

ГОЛІК
Анатолій Костянтинович

Секретар комісії
– медична сестра центральної районної лікарні

ПОПЛАВКА
Ірина Валентинівна

ПОЛІЩУК
Ніна Олександрівна

Старший лікар комісії
– лікар-терапевт комунального закладу
"Знам’янський центр первинної медикосанітарної допомоги"

КЛИМЕНКО
Олег Васильович

Члени комісії:
– заступник начальника міського відділу –
начальник міліції громадської безпеки
Знам’янського міського відділу УМВС
України в Кіровоградскій області (за згодою)

МОСКОВЧЕНКО
Юлія Григорівна

– психолог Петрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів

ПАРАСКЕВА
Олег Васильович

– завідувач сектору запобігання і виявлення
корупції, режимно-секретної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації

ПАЩЕНКО
Олена Юріївна

– головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації

ЮЗВЕНКО
Роман Станіславович

– військовий комісар Знам’янськоОлександрівського об’єднаного міського
військового комісаріату

Заступник голови районної
державної адміністрації

А.ГОЛІК

Додаток 2
до розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
20 лютого 2014 № 52-р
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії для проведення призову громадян
на строкову військову службу весною 2014 року
Голова комісії
– заступник голови районної державної
адміністрації

ГОЛОВЧИЦ
Олександр Вікторович

Секретар комісії
– медична сестра центральної районної лікарні

КОЛЕСНІКОВА
Вікторія Петрівна

ВДОВІЧЕНКО
Ганна Яківна

Старший лікар комісії
– лікар-терапевт комунального закладу
"Знам’янський центр первинної медикосанітарної допомоги"

САВКУНОВА
Валентина Тимофіївна

Члени комісії:
– головний спеціаліст Знам’янськоОлександрівського об’єднаного міського
військового комісаріату

КРАВЧУК
Анатолій Леонідович

– начальник штабу Знам’янського міського
відділу УМВС України в Кіровоградській
області (за згодою)

СПІРІДОНОВА
Олена Вікторівна

– методист методичного кабінету відділу освіти
райдержадміністрації

НІКОЛАЄНКО
Віталій Миколайович

– методист методичного кабінету відділу освіти
райдержадміністрації

Заступник голови районної
державної адміністрації

А.ГОЛІК

Додаток 3
до розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
20 лютого 2014 № 52-р
ОСНОВНИЙ СКЛАД
районної лікарської комісії для проведення призову громадян
на строкову військову службу весною 2014 року
Старший лікар
– лікар-терапевт комунального закладу
"Знам’янський центр первинної медикосанітарної допомоги"

ПОЛІЩУК
Ніна Олександрівна

Лікарі-спеціалісти:
– лікар-хірург центральної районної лікарні

КОПИНЕЦЬ
Анатолій Юрійович
КОРНІЄНКО
Наталія Василівна

– лікар-невропатолог центральної
районної лікарні

КРИЦЬКОВА
Віолета Олександрівна

– лікар-психіатр центральної районної лікарні

МАЦЕНКО
Юлія Віталіївна

– лікар-стоматолог центральної районної лікарні

МУРАВСЬКА
Лариса Миколаївна

– лікар-оториноляринголог центральної районної
лікарні

СТРИЖЕНКО
Алла Борисівна

– лікар-офтальмолог центральної районної лікарні

ТАНАНАЙКО
Оксана Миколаївна

– лікар-дерматолог центральної районної лікарні

ТІЩЕНКО
Сергій Анатолійович

– лікар-невропатолог центральної районної лікарні

БУРГАЗ
Наталія Миколаївна
ГЛАВНОВА
Юлія Анатоліївна

Середній медичний персонал:
– медична сестра центральної районної лікарні

– медична сестра комунального закладу
"Знам’янський центр первинної медикосанітарної допомоги"
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Продовження додатку

ГОЛОВЧЕНКО
Світлана Степанівна

– старша медична сестра центральної районної
лікарні на призовної дільниці

ДОРОШЕНКО
Надія Миколаївна

– медична сестра комунального закладу
"Знам’янський центр первинної медикосанітарної допомоги"

ІЛЬЧЕНКО
Вікторія Юріївна

– реєстратор центральної районної поліклініки

Заступник голови районної
державної адміністрації

А.ГОЛІК

Додаток 4
до розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
20 лютого 2014 № 52-р

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної лікарської комісії для проведення призову громадян
на строкову військову службу весною 2014 року
ВДОВІЧЕНКО
Ганна Яківна

АНІСТРАТЕНКО
Людмила Миколаївна
ІВАНОВА
Світлана Миколаївна
КАЛАБУХОВА
Ольга Вікторівна
МЕЛЬНИКОВИЧ
Наталія Йосипівна
ПИСАРЄВ
Богдан Олегович
ЧЕРНІЦОВ
Петро Павлович
ЮДОВ
Валентин Якович
БАЗИЛЕВИЧ
Лідія Петрівна
КУБРАК
Ніна Тимофіївна
ОГЕР
Ірина Вікторівна

Старший лікар
– лікар-терапевт комунального закладу
"Знам’янський центр первинної медикосанітарної допомоги"
Лікарі-спеціалісти:
лікар-оториноларинголог центральної районної
лікарні
– лікар-педіатр комунального закладу
"Знам’янський центр первинної медикосанітарної допомоги"
– лікар-офтальмолог центральної районної лікарні

Додаток 5
до розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
20 лютого 2014 № 52-р
ГРАФІК
здачі клінічних досліджень та проходження медичної комісії
громадянами району під час призову весною 2014 року
№ Найменування
з/п сільських рад

1.

Богданівська

2.

Богданівська

3.

Володимирівська

4.

Диківська

5.

Дмитрівська

6.

Дмитрівська

7.

Іванковецька

8.

Казарнянська

9.

Макариська

– лікар-дерматолог центральної районної лікарні
– лікар-хірург центральної районної лікарні
– лікар-психіатр центральної районної лікарні
– лікар-стоматолог центральної районної лікарні
Середній медичний персонал:
– медична сестра комунального закладу
"Знам’янський центр первинної медикосанітарної допомоги"
– реєстратор комунального закладу "Знам’янський
центр первинної медико-санітарної допомоги"
– медична сестра центральної районної лікарні

10. Мошоринська

11. Пантазіїївська
Заступник голови районної
державної адміністрації

А.ГОЛІК

12. Петрівська

Медична установа,
що проводить
клінічні дослідження
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Центральна районна
лікарня
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Центральна районна
лікарня
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Центральна районна
лікарня
Центральна районна
лікарня

Кількість
юнаків

Дата здачі
клінічних
досліджень

50

17.02.2014

Дата проходження
медичної
комісії
24.02.2014

6

18.02.2014

25.02.2014

22

19.02.2014

25.02.2014

13

19.02.2014

25.02.2014

50

20.02.2014

26.02.2014

4

21.02.2014

27.02.2014

12

21.02.2014

27.02.2014

9

19.02.2014

25.02.2014

5

21.02.2014

27.02.2014

29

21.02.2014

27.02.2014

18

24.02.2014

03.03.2014

15

24.02.2014

03.03.2014

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
20 лютого 2014 № 52-р

2

Продовження додатку

13. Суботцівська

14. Трепівська

15. Цибулівська

Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини

40

25.02.2014

04.03.2014

12

24.02.2014

03.03.2014

10

25.02.2014

04.03.2014

ГРАФІК
роботи районної призовної комісії під час проведення призову
громадян на строкову військову службу весною 2014 року
№
Назва заходів
п/п
1 Проведення занять з членами
призовної комісії

Період проведення
28 березня 2014 року

_________________________

2

Здача аналізів сечі, крові,
проходження флюорографічного
дослідження, ЕКГ

3

Проходження призовниками
медичного огляду

4

Прийняття рішень призовної комісії з
питань призову громадян до
Збройних Сил України, надання
відстрочки від призову з різних
обставин відповідно до чинного
законодавства, а також прийняття
рішень про передачу на облік
військовозобов’язаних та
призовників, непридатних до служби
в Збройних Силах України

5

Підведення підсумків роботи
призовної комісії та підсумків
призову

17 лютого по 25 лютого
2014 року

24 лютого по 04 березня
2014 року – щодня,
крім п’ятниці та вихідних днів;
01 квітня 2014 року –щовівторка
та щочетверга
01 квітня по 30 травня
2014 року – вівторок,
середа, четвер

31 травня 2014 року

_______________________________

