від "22" листопада 2017 року

№ 341-р
м. Знам’янка

Про підготовку і проведення
приписки юнаків 2001 року
народження до призовної
дільниці Знам'янського об'єднаного
міського військового комісаріату
в січні-березні 2018 року
Відповідно до статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу", розділу III Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на
військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 березня 2002 року № 352 (зі змінами), та пункту 89 Положення
про військово-лікувальну експертизу та медичний огляд у Збройних Силах
України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня
2008 року № 402, з метою забезпечення якісного проведення роботи комісії по
приписці юнаків 2001 року народження до призовної дільниці Знам'янського
об'єднаного міського військового комісаріату у січні-березні 2018 року:
1. Приписку юнаків 2001 року народження до призовної дільниці
провести у період з 15 січня по 30 березня 2018 року в приміщенні призовної
дільниці Знам'янського об'єднаного міського військового комісаріату (далі 
військкомат).
2. Затвердити основний склад районної комісії по приписці юнаків
2001 року народження до призовної дільниці військкомату (далі – районна
комісія) у складі згідно з додатком 1.
3. На випадок відсутності основних членів комісії по приписці юнаків
2001 року народження до призовної дільниці військкомату затвердити
резервний склад комісії згідно з додатком 2.
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4. До медичного огляду призовників залучати основний та резервний
склад районної експертно-лікарської комісії та середній медичний персонал
згідно з додатками 3, 4.
5. Кожну п'ятницю, починаючи з квітня та протягом 2018 року проводити
додаткові засідання районної комісії, де розглядати справи громадян, яких
додатково розшукано, які повернулись з медичного обстеження (лікування) та
стосовно яких необхідно повторно розглянути питання про їх придатність до
військової служби за станом здоров'я.
6. Створити районну позаштатну групу професійно-психологічного
відбору громадян, які підлягають приписці в січні-березні 2018 році.
7. Затвердити склад районної позаштатної групи професійнопсихологічного відбору громадян, які підлягають приписці в січні-березні
2018 році згідно з додатком 5.
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) до 10 грудня 2017 року передати у військкомат амбулаторні та
диспансерні картки (форма 25-ю, 25-о) на всіх юнаків 2001 року народження;
2) до 10 грудня 2017 року надіслати до військкомату списки юнаків
2001 року народження, які перебувають на обліку з приводу трахоми,
туберкульозу, нервово-психічних та інших інфекційних захворювань;
3) забезпечити медичну комісію необхідним медичним інструментарієм
та санітарно-господарським майном;
4) організувати проведення необхідних клінічних аналізів (крові, сечі),
групи крові, електрокардіограм, рентгенологічного (флюорологічного)
дослідження органів грудної клітини згідно з графіком військкомату, з цією
метою спланувати та передбачити необхідну кількість реактивів для
проведення аналізів через лабораторію центральної районної лікарні та
фельдшерсько-акушерські пункти;
5) для проведення медичного обстеження та оперативного лікування
юнаків, починаючи з 15 січня 2018 року, виділити 18 лікарських ліжок в
центральній районній лікарні з розрахунку: терапевтичне відділення – 6,
отоларингологічне відділення – 6, неврологічне відділення – 6. Встановити
контроль за їх використанням та призначити відповідальних лікарів за
своєчасне обстеження юнаків протягом 10 діб;
6) під час проведення приписки юнаків протягом 2018 року провести
лікувально-оздоровчу роботу серед виявлених хворих призовників;
7) оздоровлення призовників, у яких відсутня потреба довгострокового
лікування, закінчити до 01 червня 2018 року;
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8) виділений медичний персонал звільнити від основної роботи і
чергування на період з 15 січня 2018 року по 30 березня 2018 року щодня, крім
п'ятниці, за узгодженням із військкоматом та відряджати в розпорядження
військкомату на 9 годину ранку, починаючи з 15 січня 2018 року.
9) згідно з статтею 43 Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" на час виконання обов'язків, пов'язаних з роботою медичної
комісії, за її членами зберегти місце роботи, займану посаду та середній
заробіток.
9. Рекомендувати сільським головам організувати доставку та здійснити
контроль за направленням юнаків, які мешкають на підвідомчій території, до
призовної дільниці військкомату на чолі з начальниками військово-облікових
столів сільських рад.
10. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Сидоренко В.Г. спільно з директорами опорних навчальних закладів району
організувати доставку юнаків до призовної дільниці військкомату на чолі з
викладачами допризовної підготовки юнаків і медичними сестрами.
Планування навчального процесу провести з урахуванням забезпечення повної
явки юнаків на приписку.
11. Рекомендувати т.в.о. начальника Знам'янського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області
Стешенку С.Ю.:
1) до 10 грудня 2017 року подати військкомату списки юнаків 2001 року
народження, які притягалися до кримінальної відповідальності, стосовно яких
порушена кримінальна справа, які знаходяться на обліку в дитячій кімнаті
міліції та мали виклики в органи внутрішніх справ за антисуспільну поведінку,
зловживання алкогольно-наркотичних речовин;
2) забезпечити охорону громадського порядку на призовній дільниці
військкомату, на період роботи комісії по приписці виділяти наряд з одного
співробітника, починаючи з 15 січня 2018 року по 30 березня 2018 року
включно;
3) відповідно до пункту 3 статті 38 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" проводити розшук, затримання та доставку до
військкомату осіб, які ухиляються від виконання загального військового
обов'язку.
12. Рекомендувати комунальному підприємству "Редакція районної
газети "Сільське життя" забезпечити висвітлення питань, пов'язаних з
проведенням приписки юнаків 2001 року народження, в засобах масової
інформації за поданням військового комісаріату.
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13. Військовому комісару Знам'янського об'єднаного міського
військового комісаріату Чижмі О.В. інформацію про хід виконання даного
розпорядження надати районній державній адміністрації до 10 квітня
2018 року.
14. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 21 грудня 2016 року № 376-р "Про
підготовку і проведення приписки юнаків 2000 року народження до призовної
дільниці Знам'янського об'єднаного міського військового комісаріату в січніберезні 2017 року".
15. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Слюсаренко О.О.

Заступник голови районної
державної адміністрації

О. ГРІНЧАК

Додаток 1
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
22 листопада 2017 № 341-р
ОСНОВНИЙ СКЛАД
районної комісії по приписці юнаків 2001 року народження
до призовної дільниці військкомату
ЧИЖМА
Олександр Васильович

Голова комісії
– військовий комісар Знам'янського об'єднаного
міського військового комісаріату

ІСАЄВА
Вікторія Леонідівна

Секретар комісії
– медична сестра поліклінічного відділення
центральної районної лікарні

ПОЛІЩУК
Ніна Олександрівна

СИДОРЕНКО
Віта Григорівна

Старший лікар комісії
– лікар-терапевт комунального закладу
"Знам'янський центр первинної медикосанітарної допомоги"
Члени комісії:
– начальник відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

ШЕЙКО
Ольга Олександрівна

– практикуючий психолог філії "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" опорного
навчального закладу "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка"

ШИЛОВ
Дмитро Сергійович

– інспектор з ювенальної превенції сектору
превенції Знам'янського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О. СЛЮСАРЕНКО

Додаток 2
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
22 листопада 2017 № 341-р
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної комісії по приписці юнаків 2001 року народження
до призовної дільниці військкомату
ЩЕТІНІН
Володимир Михайлович

БУРГАЗ
Наталія Миколаївна
ВЕРЕМ'ЄВА
Тетяна Михайлівна

ЛАРІОНОВА
Олена Миколаївна

Голова комісії
– заступник військового комісара з
територіальної оборони Знам'янського
об'єднаного міського військового комісаріату
Секретар комісії
– медична сестра поліклінічного відділення
центральної районної лікарні
Старший лікар комісії
 лікар-терапевт комунального закладу
"Знам'янський центр первинної медикосанітарної допомоги"
Члени комісії:
– практикуючий психолог філії "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" опорного
навчального закладу "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.
Т.Г.Шевченка"

САМОФАЛ
Сергій Анатолійович

– заступник начальника сектору превенції
Знам'янського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в
Кіровоградській області

СПІРІДОНОВА
Олена Вікторівна

– завідуюча методичним кабінетом відділу
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О. СЛЮСАРЕНКО

Додаток 3
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
22 листопада 2017 № 341-р
ОСНОВНИЙ СКЛАД
районної експертно-лікарської комісії
ПОЛІЩУК
Ніна Олександрівна

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

Середній медичний персонал:
– медична сестра поліклінічного відділення
БУРГАЗ
центральної районної лікарні
Наталія Миколаївна
ГЛАВНОВА
Юлія Анатоліївна

КОРОБКА
Олексій Федорович

– медична сестра комунального закладу
"Знам'янський центр первинної медикосанітарної допомоги"
Лікарі-спеціалісти:
– лікар-психіатр центральної районної лікарні

ПРЯДКО
Валентина Петрівна

– лікар-оториноляринголог центральної районної
лікарні

ТАНАНАЙКО
Оксана Миколаївна

– лікар-дерматолог центральної районної лікарні

ТІЩЕНКО
Сергій Анатолійович

– лікар-невропатолог центральної районної лікарні

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О. СЛЮСАРЕНКО

Додаток 4
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
22 листопада 2017 № 341-р
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної експертно-лікарської комісії
Старший лікар
– лікар-терапевт комунального закладу
"Знам'янський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги"

ВЕРЕМ'ЄВА
Тетяна Михайлівна

Лікарі-спеціалісти:
– лікар-оториноларинголог центральної
районної лікарні

АНІСТРАТЕНКО
Людмила Миколаївна
КОПІНЕЦЬ
Анатолій Юрійович

– лікар-хірург центральної районної лікарні

КРИЦЬКОВА
Віолета Олександрівна

– лікар-психіатр центральної районної лікарні

МАЦЕНКО
Юлія Віталіївна

– лікар-стоматолог центральної районної
лікарні

МЕЛЬНИКОВИЧ
Наталія Йосипівна

– лікар-дерматолог центральної районної
лікарні

СТРИЖЕНКО
Алла Борисівна

– лікар-офтальмолог центральної районної
лікарні

ІЛЬЧЕНКО
Вікторія Юріївна

Середній медичний персонал:
– реєстратор поліклінічного відділення
центральної районної лікарні

ОГЕР
Ірина Вікторівна

Керівник апарату районної
державної адміністрації

– медична сестра поліклінічного відділення
центральної районної лікарні

О. СЛЮСАРЕНКО

Додаток 5
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
22 листопада 2017 № 341-р

СКЛАД
районної позаштатної групи професійно-психологічного відбору
громадян, які підлягають приписці в січні-березні 2017 року
ЩЕТІНІН
Володимир Михайлович

Голова групи
– заступник військового комісара з питань
територіальної оборони Знам'янського
об'єднаного міського військового комісаріату
Члени групи:
психолог Знам'янського об'єднаного міського
військового комісаріату

САДОВНИЧА
Наталія Владиславівна

–

ШТАНЬКО
Євген Миколайович

– старший офіцер відділення комплектування
Знам'янського об'єднаного міського
військового комісаріату

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О. СЛЮСАРЕНКО

