
чугу[вськА РАйоннА д!]Р)кАв|{А Адм|н|стРАщя
хАРк!всько[ оБ'т1Астт

РозпоРяд)к0,ння
ч}гу_1в 2///,1) {.А.'// ,2?/-/2/7-7"---- /

про пр}'зов гром.дя! па стРокову
в!йськову Ф!*бу у 2014 роц!

на виковаяяя ук3у президеята укРа|ви в;д 14.]0'20]з ]ч, 562/20]3 (г|Ро
строки пРоведеяня чеРговпх пРи3ов!в, чеРгов; призови гРомадян укратви ва
стокову в!йськову слухбу до вя}тр|шв|х в|йськ м!я!стеРства вяутр;шя;х справ
уча1яи та 3в]льнення в запас в;йськовослухбовфв у 20|4 Роц;) зг!дяо з закояом
укр'ни <про в;йськов'й обов'язок ; в1йськову слухбу,. керуочись статгями 6,
27. ]о ]аьон) у\ра|ни -про !;сцев; держав!| адм;н;ста!;_1- !а ] ме1ою
проведенья при!ов) 'ромадян наролження на стоьов) в;;("ьов) (л}ъб)
у 2о|4 Роц!:

! ]ав!д)вач) (еФР) обоРонно]. !о6!1!'вц!йно1. режимно секре!но| робо!и
!а вифо!|_1 1 правоо\оронничи оР!анами апара!) районно' дерАавно]
а!ч!Р!стац![ левчеяк} в м. довести до в'!оча кер1вРик|в с Р) к!урРи\ п!,!ро,д;л;в

райовно| дерхавво| адм!н!страц;|' цо в;дпов;дно до укдзу президента укра1ни
в1д ]4.!0.20!1 ло \о2 20!1 ''про с!роги провленн' чеР,ових пРи{ов!в. чеРюв;
призови громадян у|Фа']ви на строкову в'йськову сл}х6у до ввутр;шя!х в!йськ
м|я!стерства ввутр|шя!х справ укра]ни та зв;львеяня в зшас в;йськовослух6овц;в
у 2014 роц1'' з 0! кв;тня по з1 Фавяя та з 0| ховтвя по ]0 листопада 2014 року
проводиться призов на стРокову в;йсь(ову службу до внут!шн!х в;йськ
м!!;стеРства вя}тр;шв;х сщав укра1нп пР!датвих за ста!оп! здоРов'я до
в!исььово] сл)ъ6и в ч/рний ча( томшн у\ра:ни чолов!чо] 'тат!. яь; ло дн{
в;дправкп у в!йськов! частини досягли |8 рок1в,
| Ре чм|ь пр6в6 Ра в!0сто"н}. ъ томадян с1аршо о призовно!о в!к). шо

вгратили пРаво на в;дс!Рч\') в!д пРи|ов) настоков) в!й.ьков).1)Аб)'
2. створ!ти райояву призовву ком1с;ю для проведе!ня лРизову гРомадяв ва

стРокову в|йськову службу до внутр,шн]х в!йськ м;я;стерства вь}р;шя{х справ
укра]ви у 20 ] 4 роц! та затвердпти ]]_ псрсовшьяий склад (додасться)'

з. Рекомевдувати начдьяику чуц1вського Рв (з о6слуювуваяяя
чуц|вського та печея|зькою район!в) гумвс укРайи в харк!вськ|й област;
кл.р!н| г.в.;



3.|. забезпечити розшук лризовняк;в] як; ухиляються в1д в!кояаняя
в!йськового обов'язку.

]2 до чуотвського о6!дРанот ра'онною в;йськово!о коу!.аг!а')
(оРвк' вид;л@ необч'дн) ч!1ь[:сь пга!!вчич!в райончо!о в!дд!л) м;л;!];,. 6
також яаряд м;'';ц!]; в дп; в!дправок пРизовлик;в яа сФокову в.йськову слух6у! та
лроводи!и перев!рк) в;домо.тей гро 1ри!ятення ;\ !о $им;нально|
в|дпов!дшьност1. паявност] судимос{. ]'! зшпя або погашеяня по систем; @у61н'.

4 Ре\омен!}ва!и кеР;вникау п;д !Ри'чс!в. ор!ц;{а!;; !а )с!анов Раион}.
для за6сзпечеяня пРоведеявя пРизову та в1дпРавм пРизоввик;в яа обласяий
зб;Ряий п}ъю, вид;лпт'! автотравспорт у розпоРядхеявя чуц1вського
о6'€дваного райовного в!йськового ком;саР;а1} зг]дно з граф]ком (дода€ться).

5. Реко!е!ц)ва!и дирек1ор) тери!ор!дьно!о !ен!р) !о0!гьних послу!
(надавня соц;шьвях пос,туг) губареву в-о- вид;лити одяого техп]чяого
роб!тяика на пер|од п;дготовки; проведеявя призову з 01 кв|тм по з| тавяя
2014 року та з 0! ховтш по з0 листопада 2014 року з| збереженяям за ним
займано] пфадп | середяього зароб!тц'

6. контольза викояанвям Розпорядження запишаю засобою'

\
11

першпй }асцплпк |оло
рдйонно| держ!вно"1 !д!!н!стрдц!'! \ , !о.к. вАРжсьов

!\ т [-.\ 1\



зАтввРджв!!о
Розпорядхеяня юловп

ц!]РсонАльний с!спАд
рдйопвот пРизовяот ком|с|'' д'я проведеппя прлзову

громядян на строкоц в!йсьюву слу'бу до в!утр!шя!х в!йськ м|и;Ферствд
вяу| р!шн!х спРав укря-1!п

у 2014 ро|9

головя пР!!}овпо1 юм!с||

!' вАРжв1нов перший заетупяик юлови райояно]
юр|й кос !{н !иьович .!ер^авьо: адч!н|с Ра!;_1

секрет'р пря !овно-1 ком !с!т

2. м,1ши}|{ опеРатор комп'ютеряог0 яабору
к1)мунмьяою :)акладу охоРови
здоров'я "чуц|вська цевФальна
районна л;карня !м. м.]. конояеяка"
(за згодою)

члевя при1овпо| юм1с!!:

]1ввчвнко
василь миюлайович

з

5.

.]]'гхов1,г|_зв€РсвА
свФя!я олексаядР!вяа

мЁльн|ковА

начшьвик в|дд!лу осв;ти Райовно]
державно| адм;я!страц!]

старший л;кар лризовно1 ком;с;|' л;кар
п!дл;ткового каб!яец комуншьяою
}акладу охоРоии здоров'я "чуц|Фьм
|(еятрльва районяа л;карпя ;м' м'{.
кояо!енка'' (за зфдою.)

райояно| державяо! адм;в;страц;|
/, [//|'2/'|2! ?2'!ц



м{нвнко
костяяпя володимпровпч

6.

7. РяБ1н]нА

1

з

заступяик начшьника чугу1ъськоф Рв
{з обслуювумяш чугу]'кького та

гумвс
укРа]'яи в харк!вськ!й област! по
робот! з пеРсовшом (за згодою)

дире@р чугу|вського районною
цеяту соц1шьпих сл}тб для с;м']:
д|тей та молод; (за зюдою)

у випадку в1дсгвост; з поважнях пр!чив
]о]воли !, ввести до персональ! ою сма'у при 

'овно]

вячеслав володимпровп

коРоствльов
вячеслдв володимирович

в!йськовий юм;саР
об'сдваяого Районпою
ком;сар|ац (за зфдою)

член;в пр!зовно] |Фм;с;|

секрстар

т!?чиновА
в|г!ор]я володимир!впа

гФова прп}овнот ком|с!'[

члени при!овно! ком!с!т:

засцпяик юлови райовяо] дерхавно|

медичяа сестра оФлоР!я!олог!чного
хаб;нец юм)ъшьною зашаду
охоРояи здоров'я "чуц1вська
централь!а Районяа л;карня ;м. м.|.
кояовенк'' (за зфдою)

БоРисов
олексавдР сеРг;йович

.]1Апвнко

оф;цср в!дд!пу в!ховяо1 Рбот! в/ч

мФдист в;дд;лу осв;т! райоввот
державво! адм;в!стРац;]



5. м|'хАйлов
володимпр м'хайлов!ч

6' ол|н|чвнко
денис вФер;йович

7. Ф|Алко
натш;я юР;|впа

8. тРоФимов
м!юлаюр|йовп

стаРшяй л]кар призовяо1 юм|с|]'.
завиуич амбулаюр|ф 3агальво!
пра@ки с;мейво| медицяви м. чугу|в

,!оров'{ "ч} ъ1вський районний !ентр

допомоги'' чуц]Фько1 районяо| ради

засцпя!к начшьника чугу1всьхого Рв
(з обсгуфвуваяш чугу!вською та

гумвс
укра]яи в харЁвськ;й област!.

Ромадськот 6езпеки

спец;ш;ст першо| клегоР!!
чуц]кьюФ о6'сдяавог0 райовяого
в!йськовою юм!сар!ату (за згодою)

соц!а'ьяо| ро6от' чутъФюю
Райо|1ног0 цеятра соц!шьяих слРб
дп с1м'|!д;тей та молод| (за зфдою)

|Фр!вншк 3парац райоипо!
держявно1 адм|и;страш[ |

[тт
.!о_ ковтув



зАтввРдд!но
РозпоРядхевня голови

Раио!но|леР^авьо1 ал{;н;ста{]

^ '/,(2|,- Р ёгс'./. 'ц х'::/

гРАФ!к
видиеп!я !втотраяспорту для за6сзпечен!!я лроведеяяя призову т! виправкп лрязовпик|в на о6ласп{л ]б;рплй

пуяю у розпоряджеппя чугу!ъськт.о оРвк

3
д

найменувФня '',!]Ри.м.]в ] Ё

компле}. водоп|дготовкп

д п ''новопоктовськ*в
ком6'ндт х,|6опродухт!в''



2

примйка: "Ре}ерв" колопка 20 вра| нефх!д'ос' кср|внпку п!дпри.мспа (з*ладу) 6}ти ютовями вид1литя автотршспорт
]а лрохан!'м 1|угу|вського оРвк'

кер!вн!к дп!р.ту рдйо3по'[
державпо-' :!дм!я!страц!'[

[гг
|_!о_ ковтун

Ф!л'я 'гоще! кРФ' 1'ов
"к}тгшсьхий 6ройлср''

]|р^т "кс5& со"

тов "мшив!всьх'й схло'Ф.д''
.ктмял'я!вха

загшьпоосв!тня санаторва
шпо!а !н]ерна] !!|| оцп€н|в,


