
}{угу[вськА РАйоннА двР)!(АвнА Адм!н|стРАщя
хАРк!всько| оБлАст1

РозпоРяд){(шння

9уц!в !{9 а 7"

|1ро призов громадян на в|йеькову
слуясбу у 2014 роц1

}{а виконання 9казу |1резидента 9кра!ни в|д 14 ;ковтня 2013 !{р 5062/20|3
<|!ро сроки проведення черг0вю( призов!в. нергов1 призови щомадян 9кра!ни на
строкову в|йськову с:ужбу ло внущ|тпн|х в|йськ й1н|отерства внутр|шн!х справ
!кра!ни та зв1льнення в запас в!йськовосл}т<бовц|в у 2014 роц|> з; зм1нами'
внесеними 9казом |{резидента 9ща'1ни в1д 01 щавня 2014 ротч ]'{р 447/201.4
<[!ро заходи щодо п]двищенття обороноздатност| дер>кави>>, зг|дно з 3аконом
!кра|ни <|1ро в1йоьковий обов'язок 1 в1йоькову слутсбу>, кер)'|очись статгями 6,
27,39 3ако+ц 9кра!ни <|[ро м|сцев| дертсавн1 адм|н|сщац1'|>, розпорядженням
голови {арЁвськот обласнот дер:кавно! алм|н|сщаш1| в|д 16 щавня 2014 року
.}хгэ 193 <|{ро призов фомадян на строкову в1йськову с:цт<бу у 2014 роц[>> та з
мето1о проведення призову щомадян на в[йськову с:ух<бу:

1. 3ав|дувану оектору оборонно!, моб|л|зад|йно!' режимно-сещетно| роботи
та взаемод[] з правоохоронними орг::нами апарац районно! державно|
алм1н[срап1! )1евненку в.м. довести до в|дома сщукт}?них п|щ;озд|л!в районнот
державно! адм1н!страц!| що в|дпов1дно до указу |{резидента !кра!ни
в1д 01 травня 2014 року !'{р 44712014 <<[1ро заходи щодо п!двищення
обороноздатносЁ дер}(ави) у равн1 _ лилн| 20|4 року та у х<овттт| _ листопад1
2014 роч провести, в[дпов1дно до 3акону }ща!ни <|!ро в1йськовий обов'язок |

в1йськову слцт<бу)), в установленому порядку:
1.1. [{ризов на сщокову в|йськову службу ло 3бройнто< €ил }кра|ни та

1н:пих в|йськових форпцъань 9кра'йи придатних за станом здоров'я до в|йськово]
сщжби в мирний нас щомадян {уц!вського райощг нолов1но{ стат1, яким до дня
в|дправлення у в1йськов1 частини виповнилооя 18 рок!в' та стар!|]их ос|б, як| не

досягли 25-р1нного в1ку 1 не маготь права на зв|льненття або в!дсщонку в1д призову
на сщокову в!йськову слут<бу.

1.2. ||ризов на в1йоькову с:гркбу
громадян 9уц|вського райоц.

за
як!

призовом ос[б оф|церського складу
здобули

бакалавра,осв[тньо-квал|ф1кац|йним р|внем не ни}кче
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в1йськово! п|дготовки за прощамо!о п|дготовки оф|цер|в запасу ; яким присвосно
в|дпов!дне в1йськове звання оф!цера залаоу.

2' €творити районну т|ри3овщ/ ком!с!го для проведен}{'1 призову щомадян на
в|йськову службу ло 3бройних €тлл 9ща|ни та |н1пих в1йоькових форптувань
9кра1тти у 2014 роц| та затвердити !'|' персона:тьний склал (лолаеться).

3. 3атверлттги граф1к вид;лення автощанспорц у розпорядженн'{
9уц!вського об'еднаного районного в!йськового ком!сар1ату (дал[ - 9уц!вський
ФР8() лля забезпечення проведенн'1 при'}ову та в!лщавки призовник!в ло
обласного зб|рного ттуткту п1д нас призову у 2014 роц1 (додаеться).

4. Рекомен4гвати начальнику 9уц!вського Рв (з обслуговування
9уц!вського та |{ечен1зького район1в) [9й8€ !кра|ни в {арк|вськ1й област|
(лср!н| [.8.:

4.1. 3абезпечити розшук при3овник|в. як! }хи']т']}оться в|д виконангш
в!йськового обов'язку.

4.2. 8ид1лити до чуц!ъського ФРБ( необх1дну к[льЁсть прац[вник|в
районного в1дд[щг м|л|ц|| | стухбового автощанспорту, а такот( наряд м!л[ц1| у дн1
в[дправок призовник|в на в|йськову слуя{бу для п1дщимки громадського порядку
на зб|рному ттуткт[, а тако)к проводити перев!рку в|домостей про притягнення !1
до крилл1нально! в!дпов1дальност1, наявност| судимост|' [{ зняття або пога1пенн'{ по
систем| <<Руб!ю>.

5. Рекомендувати кер|вникам п1дприемств, орган1зац[й та установ райоц,
для забезпечення проведенн'| призову та в|дправки призовник|в до обласного
зб!рного тункту, вид!лити автотранспорт у розпоряджен|{'{ !{уц!вського ФР8!(
зг1дно з щаф|ком (додаеться).

6.Рекомендувати директору 1еритор!ального центру соц1ального
обслговування (наданття соц[альних поолуг) районно| дертсавно! адм1н!срац1!
[убареву 8.Ф. вид!лити одного техл!чного прац|вника на пер!од п|дготовки |
проведення призову у равн| - липн| 2014 року з! збере>кенням за ним займано1
пооади 1 середнього зароб|тч.

7. [оловнотшу л!карто коптунального зак.'1аду охорони здоров'я <9уц!вський
районний ценщ первиннот медико-сан[тарно! допомоги)) 9уц!всько! районнот
ради харк1вськот област! черевань т.в. до складу районно| призовно! ком!с1| д-гтя
проведен|#1 щизову щомадян на в1йоькову спужбу вид|лттги 2-х с!мейних л|кар|в
та одну медичну сесщу.

8. 8ва>кати таким, що втратило чинн!сть розпоряд)кення голови райо+тно|
дерясавно! адм1н|сщац!! в|д 24 березня 2014 року }'[э 114.

9. 1{онщоль за виконанням розп

!1ерхпий засцгпнпк голови
районно! дерясавно[ адм1н!страц1!

ння за,титпато 3а собото.

.к. вАРжш'|нов



зАтввРдквно

Розпоряд}(енням гопови
районнот дерхавно| адм1н1срац|!

22"х9/'а

цвРсонАльний склАд
райошцо! прпзовпо! ком!с!| для проведення пр|!зову громадяц ца
в!йськову слуясбу ло 3бройних €ил }кра!нп та |цпцих в|йськовпх

формувань }кра1ни у 2014 роц!

1. вАРжвтнов
}0р!й 1(остянтиновин

2. мя|1|ин^
Фльга ]ван|вна

3. лвв!шнко
василь миколайович

4. .]1'п(ов1,г{_звсРсвА
€вген!я Флексатцр1вна

5.мв.'ън1ковА
галина михайл|вна

6. м1нвнко
1(остянтин 8олодимирови.{

пертший засцпник голови районнот державнот
адм1н|сщац1|, голова ком[с!|

оператор комп'тотерного набору
комунального закладу охоРони здоров'я
"9уц|вська ценщ:1льна районна л!карня
!м. м.1. 1{ононенка", секретар ком|о[!
(за згодо:о)

зав1лран сектору оборонно!, моб1л1зац|йно!,

режимно - сещетно| роботи та взасмод!] з
правоохоронними органами атларац районно!
дер)1(авно1 адм1н1сц)ац| |

нанальник в!дл|лу осв|ти районно| лержавно{
адм1н1страц]|

стартший л!кар призовно| ком!с|:. л!кар
п1дл|ткового каб|нету ко}!у{ш!ьного закладу
охорони здоРов'я "9уц!вська центр:тпьна

районна л1карня |мен1 й.1. (ононенка''
(за згодото)

заот}.пник нач:}пьника
(з обслуговування
|{ечен!зького рйон!в)
{арк1всьйй област| по
(за згодото)

9уц!Бського Рв
1{уц!вського та

[!й8€ 9кра!ни в

робот| з перооналом 
|

!

_1



! випадч в|доутност1 з повакних принин нлен|в призовно'1 ком!с11

дозволити ввести до ск]!аду призовно! ком|о|| дублер1в:

7. РяБ1н1нА
1нна 8|ктор|вна

8. тшхАчов
Б'янеслав 8олодимирович

1. коРоствльов
8якеслав 8олодимирови!{

2. т}?1{иновА
Б!ктор!я 8олодимир|вна

з. БоРисов
Флекоандр €ерг|йовия

4. гоР1|]ков
8олодимир .{хсековин

5..[Ат1внко
8алентина 1ван1вна

6. михАйлов
8олодимир йлтхайловин

2

дирекгор {уц!вського районного ценщу
соц|альних слркб длля с|м'!, д1тей та молод|
(за згодоло)

в1йськовий ком!сар 9уц|вського об'еднаного
районного в!йськового ком1сар|ату (за згодото)

засц/пник голови раионно1 державно1
адм|н1страцп' голова ком1с11

сеста меди.1на отолор!нголог|нного каб|нец
ко}гу1{апьного зак.]1аду охорони здоров'я
''9уц|вська ценщальна рйонна л|карня
1мен1 й.1. (ононенка'', секретар ком|о[|
(за згодото)

оф|цер в|дд!лу
(за згодото)

нач:1]1ьник

виховно] роботи в/н А0501

в1дд1лу ком!ш]екц/вання
1{уц!вського об'еднштого районного
в|йськового ком1сар!ац (за згодото)

методист в!длйу осв|ти районно1 дерх<авно|
адм|н|страц1|

старший л!кар призовно| ком!с!|' зав!дуван
в!дд|ленням, ):{кар загально]
практики-с!мейний л1кар кощ/нального
закладу охорони здоров'я "1{уц|вська
центральна Районна л!каргтя |мен|
й.1. 1{ононенка" (за згодото)



7. о.'пнг|внко
денис валер[йович

8. тРоФимов
йикола 1Фр!йовин

3аступпик кер!вппка апарату'
пачальнпк орган|зац|йного
в]дд!лу апарату районпот
деря(авно| адм!н|страц||

-,

засцпник нач:1льника 9уц!вського Р8 (з
обслуговувантля 9уц!вського та
|1ечен|зького район|в) [}й8( 9ща!ни в
{,арк!вськ|й област!' нача.льник щома.4сько|
безпеки (за згодото)

пров[дний спец|ал|ст в1ддйу ооц|ально{

роботи {уц1вського районного ценру
соц1а.гльних сл1тсб длтя с|м'!, д1тей та молод|
(за згодо:о)

_4/ н.п. |1|тРиФА|{овА



3АтввРд{@но
Розпорядження голови
районно| державно| алм|н[страш!|
{'' 2и а !'/,2 &//2,емр 1?/2--------

гРАФ1к
видйення автотранс||орц/ у розпорядясення 9уц!вського ФР8|{
для эабезпечення проведення прпзову та в!лправки призовник!в

до обласного зб!рного пункту пй нас призову у 2014 роц|

л9
з]п

наймецувавня п!дг!рисмств .1 с

2. з 5 6 8 ]о !! 12 1з 14 |5 |6

|(омплекс водоп!дготовки
"понет!ь'' смт кочеток

2 д п "новопощовський
комб[ват хл!бопродукг|в''

смт Ёовопокоовка
з 168 "Ащосерв!с'' }!1,{

с. 8олох|в '{р
4 11А1"Ащоком6ияат

"€лобожавський''
о\'т чкаловське

5 9уц!вська ф|лй 11А1
"}арк1вгаз'' м.9угу!в



2 з 4 5 6 8 9 10 11 \2 |з 14 !5 16 \7

6 дп "Агрорес}рс''
с. !оочевкове

7
1ФБ "Агросв1т''

с. гракове
8 Ф!лй "голдФ| крос'' тов

"курганський бройлер''
смт новопокоовка

9 прАт 'к65& €Ф"
смт йалин|вка

10 тов "малин1вський склозавод '
смт йачияйка

11 АФ "3оря'' 1ФБ
с.8.Бабка

12 кз (кочетоцька
заг![льноосв1тя'т санаторпа

1цкола-!втернат |-||1 ступеп!в)
ха.к]всько] о6ласно1 оали

|1рим!тка : "Резерв" коловка 20 _ у раз! |'еобх|дноот| кер!впику п!дприсмства (закладу) б}ти готовими вид!лити автощанспорт за

прохаЁням чугу!вського ФРБ1(.

2

3аступник кер!вника апарату'
начальник орган|зац!йного вйл!лу
апарату районно! дер)кдвно!
адм|п1страц|!

левчевко 2 45 64

!// '
н.п. !||тРиФАновА


