
чугу1вськА РАйоннА двРкАвнА Адм|н|стРАц|я
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[!ро проведення при3ову громадян
1988-1997 рокт народ)кення на
строкову в!йськову слухсбу восени
2015 року

3г1дно !з 3аконом 9кра!ни (про в|йськовий обов'язок | в1йськову
службу>. на виконання !казу [1резилента }кра|нй в1д !7 л}огого 20!5 року
л!88/20!5 ,(про стоки проведення чергових при3ов!в. нергов! призови

щомадян }кра!ни на строкову в[йськову слркбу та зв!льнення в запас
в!йськовослухбовц|в у2015 роц1>, керутонись статтями 6, 27, 39 3акону
9кра!ни <|1ро м1сцев[ дер>кавн! адм[н1страц!1", розпорядженням голови
{арк1всько! обласно] дерх<авно! адм!н|сщац1| в!д 05 березня 2015 року .}хго 94
<|!ро призов громадян на строкову в1йськову слркбу у 2015 роц1> '!а з мето}о
проведення призову цомадян на в!йськову слу:кбу:

1.€тартпому |нспектору сектору оборонно|, моб|л|зац1йно|, режимно-
секретно! роботи та взасмод|| з правоохоронними орган:!ми аларату районно|
дер)кавнот адм1н|страц!! ,{евтенку Б.й. довести до в|дома струкцрних
п|дрозд|л|в районно! дер;кавно! адм|н|страш!|, що в|дпов|дно до !казу
|1резидента }кра!ни в|д 17 лтотого 2015 року ]'{ц 88/2015 <|!ро сроки
проведення чергових призов|в, нергов! призови щомадян !кра!ни на отрокову
в|йськову слу>кбу та зв[льнення в затлас в1йськовослркбовц!в у 2015 роц!>>
необх!дно провести в установ.]тенопп{у ||орядку:

|.|.[{ризов на строкову в1йськову службу до 3бройних €ил !кра!ни та
[нтпих в1йськових формувань !кра!ни придатних за станом здоров'я до
в|йськово| слух<би в мирний час фомадян 9уц!вського району золов!но| стат!,
яким до дня в!дправлення у в|йськов| частини виповнилося 20 рок1в, та стартпих
ос1б, як1 не досягли 27_р!нного в!ку ! не матоть права на зв!льнення або
в|дстронку в|д призову на строкову в1йськову службу (дагт| - призов громадян
на строкову в!йськову слркбу).

2' €творити районну призовну ком!с!ю для проведення г1ризову громадян
на в1йськову слухбу до 3бройних €ил !кра!ни та 1нш:и} в!йськових формувань
!кра!ни у ;ковтн|-лиотопад| 2015 року та затвердити !1 пероональний склад
(додаеться).

3. 3атвердити щаф|к вид1лення автотранспорц у розпоряд)кент1я
9уц!вського об'сднаного районного в1йськового ком1сар1ац (дал!
9уц{вський оРвк) для забезпечення проведення призову громадян на
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строкову в|йськову службу та в!дправки призовник!в до обласного зб1рного
пункту (додас'1 ься)'

4. Рекомендувати нача.]|ьнику Рв гумвс 9кра!ни в 1арк!вськ!й облас:'!
(з обслуговування 9уц|вського та |1енен1зького район1в) |1арфьонову Ф.8.:

4.!. 3абезлечи:и розшук призовник!в. як! ухилятоться в!д виконання
в!йськового обов'язку.

4'2. 8ид|лити до чугутвського об'еднаного районного в;йськового
ком!сар|ату необхину к|льк1сть прац|вник|в районного в1дд!лу м1л1ц!! !

слу>кбового автотранопорту, а також наряд м[л1ц|! у дн! в1дправок призовник|в
на в1йськову слу>кбу лля п1дримки громадського порядку на зб!рному пункт1.

4.3 |!роводити. перев1рц в|домостей про притягненн'1 ттризовник1в до
крим|нальнот в[дпов|дальност!, наявност! суАимост|, !1 зняття або пога1!1ення.

5. Рекомендувати кер1вникам п|дприемств, орган1зац!й та установ району,
для забезпечення проведення призову громадян на строкову в1йськову слу)кбу

обласного зб!рного |тункт' вид|лити
9угу!вського ФР81{ зг!дно з граф|ком

та в1дправки призовник1в до
автотранспорт у розпоряд)кення
(лолаеться).

6.Рекомендувати диРектору 1еритор!атьного центру соц|ального
обслуговування (надання соц|а.'1ьних послуг) районнот дер>кавно| адм|н[страц1]
Флроуш 8.й. виА1лиги одного техн!чного праш|вника на пер!од п!дготовки |

проведення призову щомадян на сщокову в!йськову слухсбу з 03 вересня по
30 листопада 2015 року з| збереи(енням за ним займано| посади ! середнього
зароб1тку.

7. Рекомендувати головному л[карто комунального закладу охорони
здоров'я <9уц|вська ценща.]тьна районна л|карлля |мен1 м.|. кононенка>
[руш':ц1 Б.1Ф. до ск.]1аду районно! медично] ком1с1| для проведення при3ову
гЁомадян на в[йськову слу;кбу вид!лити 8 л|кар1в - спец|ал1ст1в, 7 медсестер та
одну сан|тарч з 01 вересня по 3 0 листопала 201 5 року.

8. 1{онтроль за виконанням розпорядження пок.]тасти на перт11ого
заступника голови районно| дерхавно| адм|н!страц!1 Бар)ке!ъова 10.к.

|олови районпо1дерлсавно!
адм|н!страц!1 €.о. коРолк)к



зАтввРд)квно

Розпорядження голови

пшРсонАльний склАд
районно! призовлло! ком1с1| для проведення призову громадян па строкову

вАРжв1нов
10р1й (оотянтиновин

м'1|]]инА
0льга !ван]вна

волосвнко
,т11д1я йикола!вна

лввчвнко
8асиль йиколайович

оборонно!,
моб1л|зац1йно|, режимно-секретно| роботи та

мвльн1ковА
[6лина йихайл!вна

м1нвнко
1(остянтин 8олодимирович

РяБ1н1нА
1нна Б!ктор1вна

чвхАчов
Б'яяеслав 8олодимирович

аионно!

в!йськову слунсбу до збройнпх €ил }кра!ни та !нгцих в!йськових
формувань }кра'пни

пер1|!ии засцпник голови раионно1 державно1
адм|н1страц!]' голова ком!с|]

оператор комп'готерного набору комунального
зак]1аду охорони здоров'я <9угу!вська
центральна районна л1карня
|м. й.!. (ононенка,. секретар ком!с!1 (,а
згодото)

заступник нач€!пьника в!дд|лу осв1ти районно!
дер)кавно1 адм!н1страц11

:стар1пии 1нспектор сектору

взаемод|! з правоохоронними органами апара'1у

районно1 лертсавно| алм!н!сраш!}

стартший л1кар призовно! ком1с!|, л!кар
п!дл|ткового каб1нету комун{1льного закладу
охорони здоров'я "9уц!вська центра.]|ьна

районна л1карня |мен| м.]' 1{ононенка''

1за зголою)

засцпник нач!1льника Рв гу мвс !кра|ни в
{арк1вськ1й област| (з обслуговування
{уц|вського та |{ечен!зького район!в) по робот1
з персоналом (за згодото)

директор 9уц!вського районного центру
соц1альних слу>кб для с|м'], д|тей та молод| (за
з:одою)

в1йськовий ком1сар 9ду|вського об'сднаного
районного в1йськового ком|сар1ац (за згодото)



в1дсутност1у випадч в1дсутност1 з поважних причин ч

дозволи'1 и ввести до склащ/ призовнот ком|с!тд}блер!в:
член1ву призовно! ком1с11

волоцковА
8алентина йихайл1вна

гоР1пков
8олодимир ,{;кековин

лА11внко
8алентина |ван!вна

мАли11]к1нА
,т1гобов Борис1вна

ол€н]!шнко

,{енис 8алер[йови.т

тРоФимов
\4икола }0р1йовин

|{ер1вник апарату райопно|
дерпсавно! адм|п!страц1!

левченко 2 45 64

заступник голови раионно1 дер)кавно!
адм1н1срац||, голова ком|с||

нач:шьник в!дд1лу комтллекцвання 9уц!воького
об'сднаного районного в|йськового ком|сар!а'ту
(за згодою)

методис'| в!дд|лу осв!ти районнб! держа8но!
адм!н1срац1|

сгарший л;кар призовнот ком!с!]. л!кар
комунального закладу охорони здоров'я
"9уц|вська шенральна районна л|карня 

'мен;й.{. 1(ононенка'' (за згодого)

заступник нача.'1ьника Рв гу мвс }кра!ни в
{арк!вськ|й област| (з обслуговування
9уц!вського та |!ечен|зького район|в)
начальник громадсько| безпеки (за згодо*о)

пров|лний с п еш!ал !с г-юристконсул ь1 в!дд!лу
сош1ально| роботи 9уц|вського район но]'о

ценщу соц|альних слу;кб для с[м'| д1тей та
молод1 (за згодото)

|.к). ковтун

!
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