
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про проведення приписки юнаків 
2001 року народження до призовної 
дільниці Чугуївського об’єднаного 
районного військового комісаріату

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», керуючись статтями 6, 27, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та 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), з метою проведення приписки 
юнаків 2001 року народження до призовної дільниці Чугуївського об’єднаного 
районного військового комісаріату (далі -  призовна дільниця) та взяття їх на 
військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності 
до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності 
або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей:

1. Провести у січні-березні 2018 року приписку юнаків 2001 року 
народження до призовної дільниці Чугуївського об’єднаного районного 
військового комісаріату за адресою: вул. Старонікольська, буд. 2-А, м. Чугуїв, 
Харківської області.

2. Утворити комісію з питань приписки юнаків 2001 року народження до 
призовної дільниці Чугуївського об’єднаного районного військового 
комісаріату у січні-березні 2018 року та затвердити її персональний склад 
(додається).

3. Затвердити порядок проведення та роботу комісії з приписки юнаків 
2001 року народження до призовної дільниці Чугуївського об’єднаного 
районного військового комісаріату (додається).

4. Рекомендувати Чугуївському об’єднаному районному військовому 
комісаріату (Чехачов В.В.) підготувати необхідні документи та здійснити 
заходи з питань приписки юнаків до призовної дільниці згідно з чинним 
законодавством України.

5. Рекомендувати сільським, селищним головам довести дане 
розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від 
підпорядкування і форм власності.

5.1. Рекомендувати сільським, селищним головам, керівникам 
підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форм
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власності забезпечити вчасне та 100% прибуття приписників до Чугуївського 
об’єднаного районного військового комісаріату.

6. Рекомендувати Чугуївському відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Харківській області (Парфьонов О.В.):

6.1. У разі надходження документів з Чугуївського об’єднаного 
районного військового комісаріату, сільських, селищних рад про громадян, які 
ухиляються від приписки до призовної дільниці, організувати розшук цих 
громадян і доставку до призовної дільниці юнаків 2001 року народження.

6.2. Проводити перевірку відомостей про притягнення призовників до 
кримінальної відповідальності, наявності судимості.

7. Відділу освіти районної державної адміністрації (Бєлевцова Т.В.) 
забезпечити участь двох психологів у роботі комісії з питань приписки юнаків 
2001 року народження до призовної дільниці Чугуївського об’єднаного 
районного військового комісаріату у січні-березні 2018 року зі збереженням 
займаної посади і середнього заробітку. Довести дане розпорядження до 
керівників навчальних закладів району.

8. Керівникам навчальних закладів Чугуївського району забезпечити 
вчасне та 100% прибуття призовників до призовної дільниці Чугуївського 
об’єднаного районного військового комісаріату.

9. Рекомендувати Територіальному центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Чугуївської районної державної адміністрації 
(Одроуш В.М.) виділити одного технічного працівника на період підготовки та 
проведення приписки юнаків 2001 року народження до призовної дільниці 
Чугуївського об’єднаного районного військового комісаріату у січні-березні 
2018 року.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації Суворова О.І.

Голова районної державної 
адміністрації М.М. ШОШИН



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

ґ/і  ЗР'/

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
комісії з питань приписки юнаків 2001 року народження до 

призовної дільниці Чугуївського об’єднаного районного 
військового комісаріату у січні-березні 2018 року

ЧЕХАЧОВ військовий комісар Чугуївського об’єднаного
В’ячеслав Володимирович районного військового комісаріату, голова

комісії (за згодою)

медичний реєстратор комунального закладу 
охорони здоров’я «Чугуївська центральна 
районна лікарня імені М.І. Кононенка» 
Чугуївської районної ради Харківської області, 
секретар комісії (за згодою)

заступник начальника відділу освіти районної 
державної адміністрації

старший лікар комісії, лікар-терапевт 
підлітковий комунального закладу охорони 
здоров’я «Чугуївська центральна районна 
лікарня імені М.І. Кононенка» Чугуївської 
районної ради Харківської області, який 
організовує роботу медичного персоналу щодо 
медичного огляду призовників (за згодою)

старший інспектор сектору ювенальної 
превенції Чугуївського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в 
Харківській області (за згодою)

практичний психолог Чугуївського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Чугуївської районної ради Харківської області 
(за згодою)

ДЕГТЯРЬОВА 
Марія Віталіївна

ВОЛОСЕНКО 
Лідія Миколаївна

МЕЛЬНІКОВА
Г алина Михайлівна

УСЕВИЧ
Олексій Миколайович

ШЛЯХТА 
Елла Сергіївна
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у випадку відсутності з поважних причин членів медичної комісії ввести
до складу комісії резерв:

ГОРШКОВ 
Володимир Джекович

СТЕПАНОВА 
Вікторія Олександрівна

ЛАПЕНКО 
Валентина Іванівна

МАЛИШКІНА 
Любов Борисівна

начальник відділу комплектування Чугуївського 
об’єднаного районного військового комісаріату, 
голова комісії (за згодою)

медична сестра комунального закладу охорони 
здоров’я «Чугуївська центральна районна 
лікарня імені М.І. Кононенка» Чугуївської 
районної ради Харківської області, секретар 
комісії (за згодою)

методист відділу освіти районної державної 
адміністрації (за згодою)

завідувач поліклініки, лікар-ревматолог 
комунального закладу охорони здоров’я 
«Чугуївська центральна районна лікарня імені 
М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради 
Харківської області, який організовує роботу 
медичного персоналу щодо медичного огляду 
призовників (за згодою)

МАЛЯВІН
Олександр Сергійович

САФРОНОВА 
Вікторія Ігорівна

старшин інспектор сектору ювенальної 
превенції Чугуївського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в 
Харківській області (за згодою)

соціальний педагог Чугуївського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Чугуївської районної ради Харківської області 
(за згодою)

Керівник апарату районної 
державної адміністрації ' ґ Г '  /  ^  Н.П. ШТРИФАНОВЛ

Грищенко 2 45 64



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

ПОРЯДОК
проведення та робота комісії з приписки юнаків 2001 року

народження до призовної дільниці до Чугуївського об’єднаного 
районного військового комісаріату

З метою своєчасного та якісного проведення приписки, рекомендувати 
головному лікарю комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська 
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Грушці В.Ю.:

1. До 16 січня 2017 року передати до Чугуївського об’єднаного районного 
військового комісаріату амбулаторні картки та вкладні аркуші до них на юнаків 
2000 року народження, а також списки осіб, які перебувають на обліку з 
приводу наркоманії, трахоми, туберкульозу, нервово-психічних, шкіряно- 
венеричних, інфекційних та інших небезпечних захворювань.

2. До 08 січня 2018 року забезпечити медичну комісію медикаментами, 
інструментарієм, медичним обладнанням та господарським майном, необхідним 
для оснащення кабінетів, та проведення огляду допризовників, відповідно до 
заяви Чугуївського об’єднаного районного військового комісаріату.

3. Організувати контроль за проведенням юнакам необхідних 
профілактичних щеплень.

4. З 22 січня до 31 березня 2017 року організувати на базі комунального 
закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня 
ім. М.І. Кононенка» здачу юнаками 2001 року народження аналізів крові, сечі, 
аналізів на групу крові та резус-належність, проведення флюорографічного 
обстеження органів грудної клітки, електрокардіографічного дослідження із 
розрахунку 50 юнаків на день, для чого виділити спеціалістів, забезпечити 
рентген-кабінет та кабінет функціональної діагностики необхідною кількістю 
рентгенівської плівки і матеріалами.

Прийом аналізів організувати з 08.00 до 14.00 години.
5. З 22 січня по 31 березня 2017 року для проведення стаціонарного 

обстеження юнаків виділити 10 ліжко-місць у терапевтичному відділенні 
комунального закладу охорони здоров’я “Чугуївська центральна районна 
лікарня ім. М.І. Кононенка” і встановити суворий контроль за їх використанням, 
призначити відповідальних лікарів за проведення стаціонарного обстеження 
допризовників.

6. Включити до складу медичної комісії наступних лікарів спеціалістів: 
МЕЛЬНИКОВА Г.М. -  лікар-терапевт підлітковий, старший лікар медичної

комісії (за згодою);
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ДЕГТЯРЬОВА М.В. -  медичний реєстратор, секретар медичної комісії
(за згодою);

АПАХТИНА Е.Ю. — лікар-стоматолог (за згодою);
БЄЛИХ О.С. -  лікар-отоларинголог (за згодою);
ГРИБЕНЧУК В .В. -  лікар-невропатолог (за згодою);
ДАННИЩУК Є.Д, -  лікар-психіатр (за згодою);
КРИВОШЕЯ М.Я. -  лікар-хірург (за згодою);
МАШКІНА Е.І. -  лікар-офтальмолог (за згодою);
ПОРОХОВА В.С. -  лікар-дерматолог (за згодою);
СІРА Н.О. -  лікар-терапевт (за згодою).

У випадку відсутності з поважних причин членів медичної комісії ввести 
до складу комісії резерв:
МАЛИШКІНА Л.Б. -  лікар-ревматолог, старший лікар медичної комісії

(за згодою);
СТЕПАНОВА В.О. -  медична сестра, секретар медичної комісії (за згодою); 
БАТУРА Л.А. -  лікар-терапевт (за згодою;
БЄЛАШОВА Н.В. -  лікар-дерматолог (за згодою);
БОГОМОЛОВА В.В. -  лікар-офтальмолог (за згодою);
ГУРІН І.Г. -  лікар-отоларинголог (за згодою);
ГЛУШКО Є.В. -  лікар-хірург (за згодою);
ДАНЕЦЬ В.Г. -  лікар-невропатолог (за згодою);
ЛЕВ О.В. -  лікар-психіатр (за згодою);
ЛИСЕНКО А.П. -  лікар-отоларинголог (за згодою);
МАТУЗНА М.В. -  лікар-стоматолог (за згодою);
МОРОЗОВ О.В. -  лікар-офтальмолог (за згодою).
ШАРОВКІНА В.О. -  лікар-психіатр (за згодою);
ШУЛИКО С.Г. -  лікар-невропатолог (за згодою).

7. Для забезпечення роботи медичної комісії виділити 7 медсестер та 
одну санітарку.

8. З 15 січня по 31 березня 2018 року час роботи медичної комісії 
встановити з 08.00 до 16.00 години.

9. На час проведення приписки, членів комісії з питань проведення 
приписки юнаків 2001 року народження до призовної дільниці та медичної 
комісії вивільнити від основної роботи із збереженням посади, середнього 
заробітку за місцем основної роботи.

10. Під час роботи комісії з питань проведення приписки юнаків 
2001 року народження до призовної дільниці встановити графік роботи лікарів 
та молодшого медичного персоналу згідно з графіком роботи Чугуївського 
об’єднаного районного військового комісаріату.

Керівник апарату районної 
державної адміністрації < /  /  —' Н.П. ШТРИФАНОВА

Грищенко 2 45 64


