
!птуьськА РАйошнА .щРя(АвнА Адм!н|стРАщя
хАРк|всько| оБлАст!
РозпоРяд)1(вння

9уц1ъ ]\ъ ./|'?

|1ро проведення призову громадян
1990-|991 роч/ народ'(ецня на
строкову в!йськову слуясбу у
кв!тн|травн! 2015 року

3г!дно !з 3аконом !ща!ни <<|{ро в|йоьковий обов'язок | в|йоькову
службу>, на виконання }казу |[резидеттга 9ча!ни в!д 17 тпотого 2015 року
],[ч 88/2015 <||ро сщоки проведення чергових щизов1в. нергов| призови
громадян !кра!ни на сщокову в1йоькову спужбу та зв|льненття в запас
в|йськовослу:кбовц1в у 2015 роц|>>' кер},|очись статтями 6,27 

' 
39 3акону !кра!ни

<|1ро м1сцев1 дер:кавн1 адм!н[сщац!|>, розпорядженням голови {арк!всько|
обласно! дер:кавно! адтл[н|отрац[] в|д 05 березня 2015 року ш9 94 (про призов

щомадян на стокову в1йськову служ6у у 2015 роць) та з меток) проведення
призову громадян на в1!ськову службу:

1' 3ав|лувату сектору оборонно|, моб|л[зац1йно|' рет<имно-сещетно|
роботи та взасмод!1 з правоохоронними. органами апарац райокно] деРэкавно!
адм|н1срац|| ,т|евненц 8.й. довести до в!дома сР}'|сгурних п|лрозд!л!в

рйонно! дерхавно| адм1н1ораш1!, що в|дпов|дно до указу ||резиАента 9кра!ни
в[д 17 лтотого 2015 року ш9 88/2015 <||ро сщоки пРоведення чергових призов!в,
нергов1 щизови громадян !кра!ни на сщокову в1йськову с:цокбу та зв1льнення
в затлао в1йськовосл1тсбовц1в у 2015 роц}> необх1дно у кв|тн|-равн| 2015 року
провести в уотановлено}}{у порядку призов на ощокову в1йськову слулсбу ло
3бройних €ил !кра!ни та 1шпих в|йоькових формувань 9ща!ни придатних за
станом здоров'я до в|йськово| слухби в мирний нас громадян 9уц!воького
рйощ чолов|чо] стат|, яким до дня в!дправлення у в|йськов| частини
виповнилося 20 рок|в, та стартпих ос1б, як[ не дооягли 27-р[нного в1чг 1 не матоть
права на зв1льнення або в;дстроч|9 в!д призову на сщокову в|йськову олутсбу
(лал! - призов щомадян на строкову в[йськову слу;кбу).

2. €творити районну призовну ком|с1ю для проведенн-'{ призову щомадян
на строкову в|йськову слухбу ло 3бройних €ил !кра!пи та |нтпгх в!йськових

фортшувань }кра!ни (лал1 - районна призовна ком!с|я) та затвердити !1

персональний склад (додаеться).



2

3. 3атверлгги фаф;к вид1лення :1втощанспорц у розпоряд)кення
чуц!ъського об'сднаного районного в1йськового ком!сар|ац (лал1

чуц!ъський оРв1{) д.гтя забезпенення проведенн'{ призову щомадян на стокову
в1йськову слухбу та в!дправки призовник1в до облаоного зб!рного тункгу
(лолаеться).

4. РекоменАувати начальнич Рв г}14вс !кра!ни в [арк|воьк1й област|
(з обслуговування 9уц!воького та |1енен1зького район1в) ||арфьонову Ф.8.:

4.1. 3абезпечити розшук призовник1в, як| ухи.,1я!оться вй виконангш
в|йськового обов'язц.

4.2. 8ид:лити до 9уц!вського ФР81( необх1дну к1льк|сть прац1вник1в

рйонного в1дд|лу м[л|ц1| | слухбового автот:1нспорту' а також наряд м[л|ц|| у
дн[ в!дправок призовник1в на в[йськову олужбу лля п|дримки щомадського
порялц на зб!рнопгу гункт|.

4.3. |1роводити перев|рч в|домоотей про притягнення призовник!в до
крим|нально| в1дпов|дальност|, наявност1 судимост!, !1 знягтя або погатпення.

5. Рекомендгвати кер|вникам п|дприсмств, орган1зац|й та установ району,
для забезпечення проведен!'{ призову щомадян на строкову в|йськову сщгл<бу
та в1дправки призовник|в до обласного зб1рного п1тлкгу, вид|лити автощанспорт
у розпорядх{ення 9уц1вського ФР81{ зг|дно з щаф|ком.

6.,{иректору 1еритор!ального центу соц|ального оболуговування
(надання соц|альнто< пос.гуг) районно| дер;кавно| адм|н1срац1! Фдроутп 8.й.
вид1лттти двох техн|нних прац1вник!в на пер1од п|дготовки | проведення призову
громадян на стРокову в!йоькову о.гцжбу з| зберет<енням за ним займанот лосади
| середнього зароб|тч.

7. Рекомендувати головному л|карго комунатьного зак.]1ад). охоРони
злоров'я <9уц|вська центрапьна районна л|карня [мен1 \4.1. (ононенко [р1тпц|
8.]0. до складу районно| призовно! ком|с1] вид]лити 2-х л|кар!в-терапевт|в та
одну медичц сесту.

8. 1(онроль за виконанням розпорядхення з!1пи!п:1}о за собо:о.

[1ерппий засцгпник голови
районпо1 дерэкавно! адм!н!страц!! |о.к. вАРх{в1нов



зАтввРдквно

Розпорядхення гопови

районно| державно| адм|н|сщац!!
//, 22.2/- .2/'2 : 2а|'{о ..' /г

,.,

псРсонАльн]й склАд
районно1 призовно| ком!с!| для проведення при3ову громадян ца строкову

в|йськову сл1исбу до збройних сил ){'кра!ни та |нп:их в!йськових
формувань ){'кра!ни

1. вАРжвтнов
{0р|й 1{остянтиновит

2. мя11]инА
Фльга 1ван1вна

з..]швчвнко
8асиль йиколайович

4''],о(ови[1_зв€РсвА
€вген!я Флекоандр1вна

5. мвльн{ковА
[алина йихайл!вна

6. м]нвнко
1(остянтин 8олодимирович

7. РяБ1н]нА
1нна 8|ктор|вна

перп.тий засцпник голови районно| державно|
адм1н|сщац|!, гопова ком!с!|

оператор комп'лотерного набору
комун:1льного закладу охорони здоров'я
<9угу|вська ценщ:1льна районна л|карня
|м. м.|' |(ононенка,>. секретаР ком!с|]
(за згодото)

зав1дуван сектору оборонно!, моб!л|зац1йно|,

ре)кимно-секретно| роботи та взасмод!] з

правоохоронними органами аларац районно'[
дер>кавно! адм|н|страц!|

начальник в1лл!щ осв!ти районно| лержавно}
адм[н|ощац||

старгший л!кар призовно| ком!с||, л!кар
п|дл|ткового каб|нету комунального зак;|аду
охорони здоров'я "9угу!воька ценща.]|ьна
районна л|карня |м. м'1. 1(ононенка''
(за згодото)

засцпник нач?ш1ьника Р9 [! й8€ }кра!ни в
{арк1вськ|й област1 (з обслугов1ъанття
!{уц!вського та [{ен9н|зького район!в) по
робот! з персоналом (за згодото)

директор 9уц!вського районного ценщу
соц1альних служб для с|м'!, д[тей та молод!
(за згодото)



8. !шхАчов
Б'ячеслав 8олодимирович

2

в1йськовий ком|сар 9уц!вського об'еднаного

рйонного в|йоькового ком|сар|ац (за згодото)

} випадку в|дсутност! з пов:)(них причин член1в призовно'[ ком'с1!
дозволити ввести до складу районно? призовно! ком|с|! дублер|в:

1. коРоствльов
8ячеслав 8олодимирович

2. т}?(иновА
8[ктор|я 8олодимир|вна

з. БоРисов
Флександр €ерг[йовин

5. лАт1внко
8алентина 1ван|вна

6. мА_]ти11|ктнА
./1тобов Борис1вна

7. олен1чвнко
,{енис 8алер1йовин

3асцпник голови районно! державно!
адм|н1страц1|' голова ком1с!|

оестра медична отолор1нголог|нного каб!нец
комун:}льного зак.'1аду охорони здоров'я
"9уту|вська центр,шьна районна л!карня
|м. м..!. |{ононенка'', секретар ком!с!]
(за згодото)

оф1цер в1дд1лу
(за згодото)

начальник

виховно| роботи 8/9 А0501

в1дд1лу ком|ш1ектуванн'1
9уц!вського об'еднаного раионного
в|йськового ком1сар1ату (за згодото)

м9тодист в1дд1]у осв1ти раионно1 державно1
адм1н1сщацш

старший л|кар призовно! ком[с1!, л1кар

комунапьного закладу охорони здоров'я
"9уц|вська центр:1льна районна л|карня
1м. й.1. (ононенка'' (за згодото)

заотупник нач:1льника Рв гу мвс !кра!ни в
)(арк[воьк|й облаот| (з обслуговування
чуц]вського та |{ечен[зького район|в)'
начальник громадсько| безпеки (за згодото)



8. тРоФ]мов
микола юр1йович

3аступнпк кер1внпка апарату'
начальник орган!зап!йного
вйд!лу апарац районно|
лертсавно! адм!н!страц!!

левченко 2 45 64

3

пров[дний спец|ал|ст-торисконсульт в|дд|:у
соц!ально1 роботи 9уц|вського районного
ценщу ооц1альних слухб для с|м'|, д[тей та
молод! (за згодохо)

/{- н.п. 1||тРиФАновА
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