УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03 вересня 2015р. №389/А-2015
Про проведення чергового призову до Збройних сил
України та інших військових формувань громадян України
на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2015
року та заходи щодо його забезпечення
Відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу» та на виконання Указу Президента
України №88/2015 від 17.02.2015 року «Про строки проведення чергових призовів, чергові
призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас
військовослужбовців у 2015 році» провести призов громадян 1988 – 1997 років народження
в Роздільнянському районі.
1.
В період з 1 жовтня по 30 листопада 2015 року призвати на строкову військову
службу громадян України, яким на день відправки у військові частини виповнилось 20 років
і які не мають права на відстрочку, а також громадян старшого віку, які втратили право на
відстрочку від призову.
2.
Затвердити персональний склад районної призовної комісії (додаток 1) та
персональний склад медичної комісії (додаток 2).
3. Керівникам підприємств та установ, на яких працюють члени призовної комісії,
забезпечити їх присутність на засіданнях комісії з 1000 до 1400 у понеділок, вівторок та четвер
на весь період призову.
4.
Призовної комісії до початку призову підготувати призовну дільницю до
роботи. Перевірку готовності призовної дільниці голові призовної комісії провести до 18
вересня 2015 року особисто, скласти акт за результатом перевірки та до 25 вересня
поточного року копію акта надати до Одеської обласної призовної комісії..
5.
Начальником призовної дільниці призначити головного спеціаліста
Роздільнянського райвійськкомату Федотову Л.І.
6. Головному лікарю КЗСВТГРР «ЦРЛ»:
6.1.
Забезпечити явку до призовної дільниці лікарів – спеціалістів медичної комісії
та середнього медичного персоналу на період призову відповідно до графіку роботи
медичної комісії (додаток 3).
6.2.
Провести флюорографічні, лабораторні, ВІЛ інфекція, маркери гепатитів ”В” і
“С”, а при необхідності інші медичні обстеження всім призовникам, які підлягають призову.
6.3.
Забезпечити позачерговий прийом призовників у поліклініці та лікарні
району.
6.4.
Спільно з районним військовим комісаром перевірити готовність до роботи
комісії, прийняти заходи щодо укомплектування призовної дільниці необхідним медичним і

господарським майном, інструментарієм та медикаментами. Медичне обстеження
призовників провести в медичних закладах (додаток 4).
6.5.
Призовну дільницю розташувати в приміщенні Роздільнянської поліклініки .
6.6.
Надати право лікарям-спеціалістам медичної комісії на проведення в ході
призову огляду юнаків, які своєчасно не пройшли приписку до призовної дільниці.
7.
Роздільнянському РВ ГУМВС України в Одеській області:
7.1.
Надати допомогу районному військовому комісаріату в проведенні призову
громадян на строкову військову службу. Проводити розшук, затримання та доставку в
районний військовий комісаріат осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку.
З 1 жовтня до завершення призову направити до районного військового комісаріату
одного співробітника для виконання визначених завдань.
7.2.
До початку призову надати в районний військовий комісаріат
списки
призовників, які притягались до кримінальної відповідальності, по відношенні до яких
ведеться кримінальне провадження, які перебувають на обліку в міліції за антигромадську
поведінку, вживання наркотичних речовин.
7.3. Забезпечити охорону громадського порядку на території військкомату та
призовної дільниці.
8. Головам виконавчих комітетів сільських, селищної рад та начальникам військовооблікових столів під час призову щопонеділка виходити на зв’язок з районним військовим
комісаріатом до 15°° за телефоном 3-11-97 на предмет уточнення списку призовників, які
підлягають відправці до лав Збройних Сил України та своєчасно і якісно оповіщати
призовників, які підлягають виклику до військового комісаріату, складати списки
призовників, які ухиляються від призову та передавати дільничному інспектору міліції для їх
розшуку.
9.
Районному військовому комісару створити оперативну групу з розшуку
призовників, які ухиляються від призову, із залученням представника Роздільнянського РВ
ГУМВС України в Одеській області у складі 2 –3 чоловік.
10.
Для доставки
призовників на обласний збірний пункт, забезпечення
оперативної групи по розшуку автотранспортом рекомендувати керівникам підприємств
виділити необхідну кількість транспорту згідно графіку (додаток 5).
11.
До 15 грудня 2015 року сектору взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної роботи апарату Роздільнянської районної державної
адміністрації поінформувати управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної
роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації про
підсумки чергового призову громадян України на строкову військову службу та виконання
плану відправки призовників до військ.
12.
Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови
Роздільнянської районної державної адміністрації

Євтушок О.В.

Додаток 1
до розпорядження тимчасово
виконуючого обов’язки голови
районної державної адміністрації
від «03» вересня 2015 року
№ 389/А-2015

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії
Голова комісії Євтушок Ольга Василівна

-

Секретар
призовної
комісії
Члени комісії

Кручок Тетяна Вікторівна

-

перший заступник голови Роздільнянської
районної державної адміністрації
медичний реєстратор районної поліклініки

Барладян Вікторія
Олександрівна
Дзунза Ірина Дмитрівна

-

психолог загальноосвітньої школи №3

Карабаш Світлана
Олександрівна
Номеровський Олег Іванович

-

завідуюча сектором кримінальної міліції у
справах дітей Роздільнянського РВ
ГУМВС України в Одеській області
старший лікар районної призовної комісії

Тарнавська Наталя Іванівна

-

Сташевський Анатолій
Вікторович

-

-

військовий комісар Роздільнянського
району
головний спеціаліст відділу освіти
Роздільнянської районної державної
адміністрації
завідуючий сектору взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної роботи апарату
Роздільнянської районної державної
адміністрації

У випадку поважних причин (відсутності голови або членів призовної комісії), допустити до
роботи дублюючий склад:
Голова
комісії
Члени
комісії

Бараненко Наталія Вікторівна

-

Дідух Юлія Валеріївна

-

Кириленко Андрій Віталійович

-

Муравська Тетяна Миколаївна
Полтавченко Ольга Михайлівна

-

Заступник керівника апарату – начальник
відділу організаційно – кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

заступник голови Роздільнянської
районної державної адміністрації
відповідальний виконавець районного
військового комісаріату
заступник начальника Роздільнянського
РВ ГУМВС України в Одеській області
завідуюча районною лікарнею
головний спеціаліст сектору взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної
та мобілізаційної роботи апарату
Роздільнянської районної державної
адміністрації

Головко О.Я.

Додаток 2
до розпорядження тимчасово
виконуючого обов’язки голови
районної державної адміністрації
від «03» вересня 2015 року
№ 389/А-2015

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
медичної
комісії
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прізвище, ім’я та по батькові
Богаченко Іван Дем’янович
Вододюк Зінаїда Леонідівна
Вододюк Юрій Володимирович
Карабаш Світлана Олександрівна
Кручок Тетяна Вікторівна
Печериця Петро Володимирович
Осташенко Леонід Михайлович
Сироветник Алла Іванівна
Сосевич Жанна Анатоліївна

Посада
лікар – окуліст
лікар – невропатолог
лікар – хірург
старший лікар
секретар комісії
лікар – дерматолог
лікар – стоматолог
лікар – отоларинголог
лікар - психіатр

Місце роботи
ЦРЛ
ЦРЛ
ЦРЛ
ЦРЛ
ЦРЛ
ЦРЛ
ЦРЛ
ЦРЛ
ЦРЛ

У випадку відсутності старшого лікаря або лікарів медичної комісії з поважних причин
допустити до роботи дублюючий склад :
1.
2.
3.
4.

Долиняк Олена Михайлівна
Муравська Тетяна Миколаївна
Пилипенко Олександр Олексійович
Сапунков Ігор Давидович

Заступник керівника апарату – начальник
відділу організаційно – кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

лікар - терапевт
лікар - дерматолог
лікар - хірург
лікар - стоматолог

ЦРЛ
ЦРЛ
ЦРЛ
ЦРЛ

Головко О.Я

Додаток 3
до розпорядження тимчасово
виконуючого обов’язки голови
районної державної адміністрації
від «03» вересня 2015 року
№ 389/А-2015
ГРАФІК
роботи медичної комісії Роздільнянського районного військового комісаріату під час
проведення призову восени 2015 року
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Резервні дні
Найменування
с/р
Роздільна
Єгорівська
Єреміївська
Новоукраїнська
Кам’янська
Гаївська
Марківська
Яковлівська
Кучурганська
Степанівська
Лиманська
Степова
Щербанська
Виноградарська
Кіровська
Бецилівська
Понятівська
Кошарська
Старостинська
Буцинівська
Всього

Всього

01.09

03.09.

07.09.

08.09.

10.09.
.

65
15
3
10
10
1
5
7
15
13
20
9
9
11
11
5
6
3
14
1
157

50

15
15
3
10
10
1
5
7
15
13
20
9
9
11
11
5

50

Заступник керівника апарату – начальник
відділу організаційно – кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

50

50

45

6
3
14
1
38

Головко О.Я

Додаток 4
до розпорядження тимчасово
виконуючого обов’язки голови
районної державної адміністрації
від «03» вересня 2015 року
№ 389/А-2015

ПЕРЕЛІК
медичних закладів, які забезпечують обстеження, лікування призовників
Роздільнянського району Одеської області
№ з/р

Назва лікувального закладу

1.

Науково дослідницький інститут ім. Філатова,
м. Одеса

2.

Одеський обласний психоневрологічний
диспансер

Вид обстеження
Захворювання очей
Захворювання
психоневрологічного
характеру

3.

Одеська обласна клінічна лікарня

Загальні захворювання

4.

Одеський обласний венерологічний диспансер

Захворювання шкіри

5.

Центральна районна лікарня Роздільнянського
району , м. Роздільна

Загальні захворювання

Заступник керівника апарату – начальник
відділу організаційно – кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

Головко О.Я

Додаток 5
до розпорядження тимчасово виконуючого
обов’язки голови
районної державної адміністрації
від «03» вересня 2015 року
№ 389/А-2015

ГРАФІК
виділення автотранспорту для забезпечення призову громадян на строкову військову службу
восени 2015 року

№ з/р
1.

Найменування
Для перевезення призовників – ТОВ
”Роздільнатранссервіс”

Заступник керівника апарату – начальник
відділу організаційно – кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

жовтень
листопад
За додатковою заявою, після отримання з ОЗП
графіку подач призовників

Головко О.Я

