
чуту|вськА рдйопштд дш'Р)|ивнА Адм!н1стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст!
Ро3поРяджвння

//ц?с;г/ 2;3 {угу1|в ,ч! [2/

|1ро проведення приппски до
призовно[ д!льпиц| {уц!|вського
об'еднаного районного в!йськового
ком1сар!ату громадян |996 ро|9
народ2[сення

3г!дно з 3аконом 9кра[ни <|{ро в|йськовий обов'язок та в|йськову слухбу>,
керу|очись статтями 6, 27, з9 3акону 9кра!ни к||ро м|сцев| дерхсавн!
адшт|н|страц!!> з мето}о пришиски тонак|в |996 року народ)кення до призовно|

дйьниц| 9угрвського об'еднаного рйонного в1йськового ком!сщ!ац (дал! _
призовна д[льниця):

1. |!ровести з 15 с!чття ло 29 березня 20|з року приписку:онак|в 1996 року
народ)кення у прим1щенн1 призовно| д|льниц| за адресо}о: м. т{уц|в, вулиця
1(. -[{[бкнехта,2-А.

2. 3атверАити з€|ходи щодо медичного забезпечення г|риписки до призовно|

д|льниц1 гоншс1в |996 року народ)кення (додшоться).
3. 3атверАити ск]1ад ком!с|! з питань приписки тонак|в |996 року

народ}кення до призовно| дйьниц|. 9ас роботи ком|с1] встановити з 8.00 до 16.00
годин.

4. Рекомендгвати сйьським' селищним головам, кер|вникам п!дприемств'
навчальних зак]1ад1в рйону встановити суворий контроль за явко}о лонал<|в на
приписку у д{|, встановлен| т{уц!вським оРвк, забезпечити ]х необх|дними
документами ! характеристиками.

5. Ёанагльнику в!дд]лу осв|ти районво? дер)кавно] адм1н|сщаш||
.}1яхович - 3веров|й с.о. до 20 березня 2013 року в|1'[ьу1ту{' :онак|в 1996 року
народ)кення' як| не м€}|оть середньо? осв1ти, та закр|пити |х за навчальними
з€}к]1адами району.
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6. Рекомендувати нач.!'льнику 9щу!вського Рв гумвс 9кра!ни в
{арк|вськ|й област! 1{лср|н| [.Б. слрияти орган|зац|| розтпуку та доставц| до
призовно| д|льниц| тонак|в, як| ухиля}оться в|д приписки та вид|лити для цих
ц1лей одного прац|вника м|л|ц|? на пер|од з 15 с!чня до 29 березня 201з року.

7. Рекомендувати кер|вникам п|дприемств, орган|зац|й, установ району
вид|ляти автотранопорт у ро3порядження 9щу|вського ФРБ1{ для забезпечення
г1роведення приписки зг1дно з граф!ком (АоАаеться).

8: 1{онтроль за виконанням розпоряд}кення пок.т1асти на пер1цого
заступника голови районно| дер:т(авно[ адм!н1страц|| Б арже]нова 1о.к.

| олов районно[ дерпсавно!
адм!н!страц|| в.в. лоБои]|внко



зАтввРджвно

Розпорядх{ення голови

районно| державно| адм|н|страц||
/г?р'с*;хр:] !'$ 6

склАд
ком1с1[ 3 питань приписки поцак1в

1996року народл(ення до призовно[ д1льниц!

чвхАчов
Б'ячеслав Болодимирович

туРчиновА
Б |ктор|я Б олодимир|вна

волосвнко
.|{|д|я Р1икола]вна

мвльн1ковА
[алина 1!1икола!вна

РяБ1н1нА
1нна Б|ктор|вна

чм!ль
Флександр €ерг|йовин

|олова ком1с!|

в|йськовий ком|сар 9уц!вського об'еднаного
районного в|йськового ком|сар|ату (за згодото)

€екретар ком1с1!

медична сестра лоР в|дд|лення комун€|.льного
закладу охорони здоров'я <9щу|вська
центр€!"льна районна л1карня |м. 1!1.1. |{ононенка))
(за згодото)

9лени ком1с|!:

засчд1ник нач€].л|ьника в|дд|лу осв|ти

районно| державно] адм|н|страц||;

отарштий л!кар ком|с||, л|кар комун€}льного
3ак.т1аду охорони здоров'я <9уц!вська
центр€}льна раионна д1карня 1мен1

1!1.1. 1(ононенка) (за згодото);

директор 9щу!вського районного центру
соц|альних слркб д]\я с|м'|, д|тей та мопод]
(за згодото);

нач€}пьник в|дд|лу крим|нально! м!л|ц|| у справах
д!тей 9щу|вського Рв гумвс 9кра!ни в
)(арк|вськ|й област1 (за згодото).

член|в ком|с!] дозволити ввеоти} випадку в|дсутност! з поважних причин
до складу районно| призовно] ком1с|| дублер|в:



стуг{Ак
1гор Б|кторович

1вАн1нА
Ал|на }Фр||вна

лАпвнко
Балентина 1ван1вна

ол1н!чвнко
!енис Ба-глер|йовин

мих^илов
Болодимир Р1ихайлович

кАБАк
Р1арина Анатол|]вна

(ер1вник апарату районно|
дер){(авно[ адм!н!страц|!

|олова копл!с1!

3аступник в!йськового ком!сара 9щу!вського
об'еднаного районного в!йськового ком|сар|ату
(за згодото)

€екретар копп1с|[

оператор комп'}отерного набору статистичного
в|дд!лу комун€}льного закладу охорони здоров'я
<9уц|вська ценщ€|"пьна районна л|карня
|м. ]у1.1. 1{ононенко (за згодото)

9лени ком1с!!:

методист в1дд|.гу осв|ти районно| державно|
адм|н1страц|{; 

;.

заступник начапьника 9щу?вського РБ |9!у1Б€ в
{арк|вськ|й област|, нач€!-|ьник громадсько|
безпеки (за згодото);

стщллий л|кар ком|о|?, л|кар комун€|.пьного
зак.]1аду охорони здоров'я <9щу}вська
центр€|льна районна л|карня !м. й.!. 1{ононенка>>

(за згодото);

пров!дний спец|а-гт|ст {щу}вського районного
центра соц|альних служб для с|м'[, д|тей та
молод| (за згодого).

|.}о. ковтун



зАтввРдх(вно

Розпоряд:кенням голови

районно{ дер:кавно| адм|н1сщащ1|
//0'ц/1/ #|');:ашу },[у 26

-

3Аходи
щодо мод|тчного забезпечення припиоки до призовно{ дйьниц|

тонак!в |996 року народ)кенн'1

з меток) своФ1асного та як1сного проведення приписки рекоменщ/вати
головнощ/ л!кар:о ко|угу{.!"льного зак.т1а'щ/ охорони здоров'я к9уц!вська
центральна районна л|карня !мен| й.1. |(ононенка)> / волох Ф.Ф/.:

1. [о |4 с[чня 201.з року передати до ![уц?вського оРвк аштбулаторн|

картки та вк]1адн! аркулп! до них на тонак1в |996 року народ)1(ення' а т€|кож списки
ос!б, як! перебув€}[оть на обл!ку з приводу Ёаркоман|!, трахотии, туберкульозу'
нервово _ псих1чншх, гпк|ряно _ венеричних, |нфекц|йних та [нтших небезпечних
захвор}овань.

2. [о 14 с|чня 201.з року забезпечити медичну ком|с|то медикаментами'
[нструментар|еш:, меди!1ним обладнанням та господарським майном, необх1дним

д'{я оснап1ення каб|нет|в та проведення огляд/ допризовник!в, в1дглов1дно до за'{ви

{уц|вського оРвк.
3. Фрган!зувати конщоль за проведенн'{м 1онакам необх1дних

профйакт:т1{них ще|1л|ень.
4. з |4 с[чня 20|з року до 18 лтотого 201-з року орган|зувати на баз|

9уц!всько? районно? пол!кгт|н|11ного в|дд|л} ко]угу{€}льного зак.]1ащ/ охорони
здоров'я "9уц!вська центр€}льна районна л!карня |мен! й.1. 1{ононенка" здачу
юнакату1и |996 ро|чг народ)кення анатл|з|в кров|, анал1з|в сеи!, анал|з1в на щугу
кров| та резус-нагле>кн|сть, проведення фллоорощаф|нного обстетсення орган|в

фудно{ кл!тки, елекщокард|ощаф|чне досл|ркення [з розрахун!у 50 тонак|в на

день' д.г|я чого видйити спец|атл!ст|в, забезпе!1ити рентген _ каб|нет та каб|нет

функц1она.гльно] д1агностики необх!дното кйьк|стпо рентген|всько] пл!вки |

матер|аллаттша.

|[рийом анагл1з|в оргап!зуватиз 8.00 до 14.00 години.
5. 3 15 с!чня до 29 березня 201з року д'{я проведення стац|онарного

обсте:кення тонак[в Ёидйити 10 л}кко м|сць у терапевтично|!ту в|ддйенн|
кощ/напьного з€!к;1ащ/ охорони здоров'я "9уц|вська центральна районна л1карня
|мен| й.|. (ононенка'' ! встановити суворий конщоль за |х використанням,
призна1|ити вйпов|далльних л!кар|в за проведення стац|онщного обстеження
призовник|в.
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Результати обсте:кення видавати призовникам у день ]х виписки.
6' Бклточити до ск-]1аду медично] ком|с|| насцпних л|кар|в спец|ал:|ст|в :

Аг1Ахт1нА о.}о.
БулАков о.о.
воРонов д.А.
гРвБвн!{ук в.в.
глу1пко с.в.
1вАнов 1.е.
мА1шк1нА с.1.
поРоховА н.с.

Бс'{А1повА н.в.
Бслих о.с.
БогомоловА в.в.
дАнцА в.г.
дАнищук д.с.
зм1свськА с.м.
з}озя в.в.
кРиво1швя м.я.
пАновА с.в.
1шулико с.г.

_ л|кар _ стоматолог (за згодото)
_ л|кар _ терапевт (за згодото)
_ л|кар _ отоларинголог (за згодото)
_ л!кар _ невропатолог (за згодото)
_ л|кар _ х|рург (за згодото)
_ л|кар - псих|ащ (за згодото)
_ л|кар _ офтальмолог (за згодото)
_ л|кар _ дерматолог (за згодото)

- л|кар -дерматолог (за згодото)
_ л|кар _ отоларинголог (за згодото).'_ л|кар _ офта_гльмолог (за згодото)
_ л|кар _ невропатолог (за згодото)

- л|кар _ псих|атр (за згодото)
_ л|кар - терапевт (за згодото)
_ л|кар _ стоматолог (за згодото)
_ л|кар _ х1рург (за згодото)
_ л|кар _ стоматолог (за згодото)
_ л1кар _ невропатолог (за згодото)

9 випадку в|дсутност| з повая(них причин член|в медично] ком!с|{ ввести до
складу ком|с1] дублер|в:

щ

8. з 15 с!чня по 29 березня 20\з року час роботи мединно| ком|с|!
вотановити з 8.00 до 16.00 години.

9. Ёа час проведення приписки 1{лен!в ком1с|{ з питань приписки тонак|в
|996 року народ)кення | медично| ком|с1| вив|льнити в|д основно| роботи |з

встановити граф|к роботи л1кар|в та молод1шого медичного персоналу зг|дно з
граф|ком роботи 9угувського ФРБ1( (5-ти денний робоиий тшкдень).

збереэкенням посади, середнього зароб!тку за м|сцем основно| роботи.

}{ер1вник апарату районно[
дер2[@вно[ адшп1н|страц|!

10. |{|д час роботи ком|с!| з питань приписки тонак1в 1996 року народ}кення

7. !ля забезпечення роботи медично] ком|с|| вид1лити 7 медсестер та одну
сан1тарку.

|.}о. ковтун



зАтввРджвно

Розпоряд){{енням голови
районно| дер)кавно| адм|н1страц1|
га*'ш<е/ау "?!'[р 26'

гРАФ!к
вид!лення автотранспорт! дляперевезення

понак!в до призовно[д!льниц! району у 2013 роц!

Ёайменування п1дприемств

(омплекс водоп|дготовки ..,(онець,, 
смт. (очеток

?ФБ "Агросв1т'' с. [ракове

1{! "Район ний 6у дино* .у'"цр';
Ф!л!я "[олден (рос'. ?ФБ "(урганський бройлер;;

|{рА} "кс5& со''

|!рим1тка : "Резерв" щ'7 _в раз| необх1дност1 кер-1внику п1дприемства (закладу) бщиготовими вид|лити автотранспорт за оф1ц1йним листом 9щу!вського ФРБ1{.

!(ер[вник апарату районно.[
дер)|(а вно! адм!н!стра ц!!|

ч

1.по.ковтун


