
ттугу|вськА рдйоп*пд двР}{ивнА Адм|н|стРАц1я
хАРк1всько[ оьлдстт

Р оз п оРядх( ш ння

9угу!в л} //'

|1ро проведення приписки понак!в
1997 року народ)|(ення до призовно[
д|льниц1 ![уц|вського об'еднаного
районного в|йськового копт1сар!ату

3г1дно з 3аконом 9кра!ни к|{ро в|йськовий обов'язок та в|йськову с.тужбр>'
керуочись отаття]ии 6, 27' з9 3акону 9кра!ни <|{ро м|сцев1 дерэкавн1
адм|н1стратт!!)' з метото проведенн'{ приписки тонак|в |997 року народх(ен}{'т до
призовно? д!льниц| 91ту!вського об'еднаного районного в|йськового ком|сар!ату
(латт| - призовна д1льниця):

1 . |{ровести з 15 с|чт:я по 3 1 березня 2014 року приписку тонак1в 1997 року
народх(ення у прим|щенн| призовно! дйьниц1 за адреоо[о: м. чщув,
вул. 1{. )1!бкнехта, буд.2-А'

2. 3атвердити з€1ходи щодо медичного забезпечення приписки тонак|в
1997 року народ)кен|{'{ до призовно? дйьниц1 (додасться).

3. 3атвердити склад ком1с|| з питань проведен|т'{ приписки тонак|в
1997 ротч народженн'{ до призовно| д1льниц| (лолаетьоя).

4. 3атвердити щаф1к видйенн'{ автощат1спорц д.т!'1 перевезення тонак|в
|997 року народ)кення до призовно| д|льниц| {уу|вського ФРБ( у 2014 роц|
(додаеться).

5. Рекомендувати с|льським' оелищни]!{ головам' кер!вникапт п!дприемств,
навчальних закттад|в району вст€}новити суворий контроль за явкото тонак|в на
приписку у дн1, встановлен1 ![угу|вським ФРБ1(, забезпечити !} необх|дними
докр{ентами 1 характеристикалги.

6. Ёанальнику в1дд|ту осв!ти районно! дер>кавно! адм|н1сщац1|
.|&хович - 3верев1й €.Ф. до 20 березня 2014 ротч в|1яв|тт'1 тонак1в 1'997 року
народжен}б{' як| не матоть оередньо! осв1ти, та закр|пити !х за навчальними
зак.'1адами району.

7 ' Рекоменщвати нач€1пьнику рйонного в|дд1.ту (з обс.ггщоврання
9уц!вського | [{ечен|зького район!в) гумвс 9кра!ни в [арк!вськ|й област1



3АтввРджвно
Розпорядя<енн'т голови

2. туРчиновА
Б1ктор|я 8олодимир|вна

3. волосвнко
[|д|я йикола|вна

4. мвльн1ковА
[алина йикола]вна

5' РяБ1н1нА
1нна Б!ктор|вна

6. \1м1ль
Флександр €ерг1йовин

раионно1 державно1 адм1н1ощац11

'р ,//-

склАд
ком|с1! з питань проведення приписки лонак1в
1997 року народя(ення до призовно! д!льниц|

|олова ком1с1!

в|йськовий ком|оар ![уц|вського об'еднаного
районного в|йськового ком1сар|ату (за згодото)

€екретар ком1с1!

медична сестра [ФР в|дд|лення комун€!льного
закладу охорони здоров'я <9уц!вська
ценщальна районна л|карня 1м. ]у1.1. (ононенка>>

(за згодото)

9лени ком!с!]:

засцпник начсштьника в1дд|.ту осв1ти

районно? державно! адм1н|сщац||

отартлий л|кар ком|о||, л|кар ко1!гунального
зак.,1аду охорони здоров'я <9уц!вська
центральна раионна л1карня
1м. 1у1.!. 1{ононенка>> (за згодото)

директор !{уц|вського районного центру
соц!альних служб для с!м'|, д|тей та молод1
(за згодото)

нача.,1ьник в|дд1лу крим|на:тьно| м|л|ц1! у справах
д|тей районного в|дд|лу (з обслуговування
9уц!вського | |{ечен|зького район|в) гумвс
!кра|ни в {арк1вськ|й област1 (за згодото)



! випадку в|дсутност| з пова)кних причин член|в ком|с!! дозволити ввеоти
до ск.т1аду ком1с|! дублер!в:

|олова ком1с!|

1. кузнвцовА пров|дний спец|ал|ст {уц|вського об'еднаного
Флена )1еон|д|вна районного в|йоькового ком|сар1ац (за згодото)

€екретар ком!с1!

2. Ф1Алко спец1&'1|ст |{уц!воького об'еднаного районного
Ёатал|я 10р||вна в|йоькового ком!сар|ату (за згодото)

т{лени ком|с11:

3. лАпвнко
Балентина 1ван|вна

4. м|.ои17лов

методист в1дд1лу осв1ти раионно1 державно1
адм1н1страц11

стар1пии л1кар ком1о11' л1кар комунального
Болодимир \4ихайлович зак.ттаду охорони здоров'я <9уц!вська

центральна районна л!карня |м. 1у1.1. 1(ононенко>
(за згодото)

5. ол!н!чвнко засцпник нач,штьника районного в|дд|лу

,{енис Балер|йович (з оболуговування {{уц!вського | |[ечен|зького

район|в) гумвс в )(арк|вськ1й област|,
нач.1льник щомадоько! безпеки (за згодото)

6. тРоФимов пров1дний спец|а"гт|ст 9уц|вського районного
\4икола 10р|йовин центра соц|альних олужб Аля с1м'|, д|тей та

молод| (за згодото)

1(ер!вник апарату районно!
дер}{савнот адм!н1страц!! 1.|о. ковтун

]1евченко 2 45 64



зАтввРджвно

Розпорядя<ення голови

зАходи

щодо медичного забезпечення приписки:онак!в 1997 року народ)'(ення до
призовно| д|льниц|

3 метото овоечасного та як|оного проведення приписки, рекомендувати
головноп4у л!карто комун€}льного закладу охорони здоров'я "9угу|вська
центра-тть11а районна л1карня |м. Р1.|. 1(ононенка'' |Р)/1||!| Б.}Ф:

1. .{о 10 с|ння 20|4 року передати до {уц!вського ФРБ|{ амбулаторн|
картки та вкладн! аркутш| до т{их на тонак|в 1997 ротч народжен}б{' а такоя{
описки ос!б, як| перебуватоть на обл|ц з приводу наркоман||, трахоми,
туберкульозу нервово-псих|нних, тшк|ряно-венери!лних, |нфекц1йних та 1н1пих
небезпечних захвор1овань.

2' .{о 10 с1чня 2014 року забезпечити медичну ком|с1то
медикаментами, |нстррлентар|ем, медичним обладнанням та гооподарським
майном, необх|дним для оснащення каб|нет|в та проведення огляду
допризовник|в, в|дпов|дно до заяви 9угувського оРвк.

з' Фрган|зувати контроль за проведенням }онакам необх!дних
проф|лактинних щеплень.

4. 3 15 с!чня до 21 лтотого 2014 року орган1зувати на баз| 9уц|воького
районного пол!кл|н|чного в|дд|лу комунального закладу охорони здоров'я
"9угу?вська центральна районна л|карня |м. ]у1.1. (ононенка'' здачу тонаками
1997 року народженн'| анал|з1в кров|, сен|' анал]з|в на щупу кров1 та резуо-
належн|сть, проведення флтоорощаф|чного обстеження орган|в щуднот кл!тки,
електрокард|ощаф1нного досл|дх<ення |з розрахунку 50 тонак]в на день' для чого
вид|лити опец|ал|ст]в, забезпечити рентген-каб|нет та каб|нет функц|онально|
д|агностики необх!дното к|льк]отто рентген|всько| пл1вки | матер1алами.

|[рийом ана_тт|з|в орган|зувати з 8.00 до 14.00 годици.
5. 3 15 с|чня по 31 березня 2014 року для проведенн'1 стац|онарного

обсте>кення тонак|в вид|лити 10 л|жко-м|сць у терапевтичному в|дд|ленн1
комунального закладу охорони здоров'я "9угу|вська центр.}льна районна
л!карня |м. м'1. |(ононенка'' 1 встановити суворий контроль за |х
викориотанн'1м' призначити в]дпов|дальних л|кар|в за проведення стац|онарного
обстея<ення допризовник!в.

Результати обстея<ення в|1давати допризовникам у день |х виписки.

раионно| державно1 адм1н!страц1 1

7/ 12,23177 /2!2}2;!'[э,/7', -



6. Бклтонити до
тРвмБАч с.о.
БулАков о.о.
Бв.,1их о. с.
гРвБвн(!укв.в.
глу}11ко с.в.
!вАнов 1'с.
мА11]к1нА с.!.
поРоховАн.с.

2

окладу медично! ком|с|| наотупних л|кар|в - спец|ал|от|в:

- л|кар - отоматолог (за згодото)

- л|кар - терапевт (за згодото)

- л!кар - отоларинголог (за згодото)
_ л|кар - невропатолог (за згодото)
_ л|кар - х1рург (за згодото)
_ л|кар - псих!атр (за згодото)
_ л!кар - офтальмолог (за згодото)
_ л1кар - дерматолог (за згодото)

! випадку в|дсутноот| з поважних причин член|в мединно! ком!с!! ввести
до складу дублер|в:

Бс11А11]овА н.в.
гуРин т.]\{.

дА}щА в.г.
дАнищукд.с.
3м!свськА с.м.
кРивотттвям.я.
г]АновА с.в.
1пулико с.г.

- л|кар - дерматолог (за згодото)
_ л|кар _ отоларинголог (за згодото)

- л|кар - невропатолог (за згодото)

- л|кар - псих!атр (за згодото)
_ л|кар - терапевт (за згодото)

- л|кар - х1р1рг (за згодото)
* л!кар - отоматолог (за згодото)

- л|кар - невропатолог (за згодото)

7' [ля забезпечення роботи мединно| ком|с|| вид|лити 7 медсестер та
1сан1тарку.

8. 3 15 с|чня по 31 березня 2014 року нао роботи мединно| ком]ст1
встановити з 8.00 до 16.00 години.

9. Ёа чао проведення припиоки, член|в ком1о|| з питань проведення
приписки тонак!в |997 ротч народженн'1 до призовно| д|льниц| та медично|
ком1с11 вив1льнити в:д основно| роботи |з зберех<енням посади' середнього
зароб|тку за м!сцем основно| роботи.

10' |1|д нас роботи ком1о1{ з питань проведе1{ня приписки тонак|в
1997 року народження до призовно| д|льниц1 встановити щаф1к роботи л!кар1в
та молод|]]ого медичного персона]у зг|дно з граф1ком роботи }[уц|вського
ФРБ( (5-ти денний робовий тиждень).

(ер!вник апарату районно!
дерясавно| адпл!н|страц!|

!еъченко 2 45 64

!.!о. ковтун



зАтввРджвно

Розпорядження голови

районно| дер>кавно| адм!н!страц1|
!3ца*:2!2ра мр ?|'!_

гРАФ1к
вид1лення автотранспоРт/ для переве3ення

хонак!в 1997 року народ'кення до призовпо! д!льниц! 9угу!вського ФРБ(
у 2014 роц!

|{рим1тка : "Резерв'' гр.7 _ в раз1 необх!дност| кер1внику п|дприсмотва (закладу) бщи
готовими видтлтати автощанопорт за оф|ц1йним лиотом 9уц|воького ФРБ1{.

(ер|вник апарату районно|
дерясавно| адм1н|страц1!

|еьченко 2 45 64
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1
1{омплеко водоп|дготовки "Аонець" омт 1{очеток

2 .{ |! "Ёовопокровоький комб|нат хл|бопродщт!в''
омт }{овопокровка

1Ф8 "Ащоов1т'' о. [ракове

4 |[А1 "Агрокомб|нат "€лобожаноький''
омт !качовське

5 1{9 "Районний буАинок культури"
м. 9угу]в

6 Ф|л!я "[олдев (рос'' 1Ф8 "1{урганський бройлор''
омт Ёовопокровка

7 ||рА1 "(6$& €Ф'' омт [4а"ттинтвка

|.|о. ковтун


