УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від

МРАР

№

м. Костянтинівка

Про проведення призову
громадян
України
на
строкову військову службу
в 2018 році
На виконання вимог Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу», керуючись статтями 27, 39, 41 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації", відповідно до директиви Генерального штабу
Збройних Сил України від 02; лютого 2018 року № Д-3 «Про організацію та
проведення призову громадян України на строкову військову службу і
звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки
строкової військової служби у 2018 році»:
1. Організувати з 2 квітня по 31 травня та з 1 жовтня по ЗО листопада
2018 року проведення призову на строкову військову службу громадян
України чоловічої статі, які до дня відправки у військові частини досягай 20
років і не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку,
що втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу.
2. Затвердити основний та резервний склад (додаються) районної
призовної комісії з призову громадян України на строкову військову службу в
квітні - травні та жовтні - листопаді 2018 року.
3. Затвердити Заходи з підготовки та проведення призову громадян
України на строкову військову службу в квітні - травні та жовтні - листопаді
2018 року (додаються).
4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій,
незалежно від підпорядкування та форм власності забезпечити виконання
заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України
на строкову військову службу в квітні - травні та жовтні - листопаді 2018
року.
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5.
Рекомендувати комунальній установі «Центральна районна лікарня»
( уденко), комунальному лікувально-профілактичному закладу «Міський
психіатричнии диспансер м. Костянтинівка» (Антонов) забезпечити виконання
вимог Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» з питань
формування медичних комісій та медичного огляду призовників у період
проведення призову громадян України на строкову військову службу в квітні травні та жовтні - листопаді 2018 року.

7. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на
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Костянтинівський /об’єднаний
військовий
комісаріат (Мазін), контроль
залишаю за собою.
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Г олова райдержадміністрації

Н.М. Винниченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
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Заходи
з підготовки та проведення
призову громадян України на строкову
військову службу в квітні - травні та жовтні - листопаді 2018 року

№
з/п
1.

2.

3.

Найменування заходів
Затвердити
склад
районної
призовної
комісії,
визначити
строки їх роботи відповідно до
плану прибуття призовників на
призовну дільницю для відправки у
війська,
розробити
графік
проведення призову громадян
Забезпечити безперебійну роботу
призовної
дільниці, виділення
необхідної кількості технічних
працівників та обслуговуючого
персоналу
Здійснити
перевезення
призовників з призовної дільниці
до обласного збірного пункту

Строк
виконання

Виконавці

до 02.04.2018
та
до 01.10.2018

Костянтинівський
ОМВК

02.04.2018
до 31.05.2018
та
з 01.10.2018
до 30.11.2018
3 02.04.2018
до 31.05.2018
та
з 01.10.2018
до 30.11.2018

Костянтинівський
ОМВК

3

4.

Забезпечити безперебійне водота енергопостачання призовної
дільниці на весь період призову

3 02.04.2018
до 31.05.2018
та
з 01.10.2018
до 30.11.2018

5.

Підготувати
приміщення
призовної дільниці та забезпечити
роботу
щодо
організованого
відправлення
призовників до
обласного збірного пункту м.
Маріуполь

02.04.2018
до 31.05.2018
та
з 01.10.2018
до 30.11.2018
3

Відділ культури,
молоді, спорту і
туризму
райдержадміністрації,
Костянтинівський
ОМВК
КП «Вода Донбасу»
Костянтинівській
КПВКГ, ПАО ДТЕК
Костянтинівський
РЕМ
Костянтинівський
ОМВК

2
6.

7.

Організувати в лікувальних закладах
позачергову
консультацію
та
безкоштовне обстеження призовників
тільки за направленням призовних
комісій, а без направлення - по
невідкладним показникам
Забезпечити виділення лікувальними
закладами необхідної кількості лікарівфахівців,
досвідчених
з
питань
військово-лікарської експертизи, та
середнього медичного персоналу для
формування медичної комісії призовної
дільниці
військового
комісаріату
(перелік лікарів-фахівців та середнього
медичного персоналу додається) та
почати роботу медичної комісії

02.04.2018
до 31.05.2018
та
з 01.10.2018
до 30.11.2018

лікувальні
заклади
міста
Костянтинівка

3 02.04.2018
до 31.05.2018
та
з 01.10.2018
до ЗОЛ 1.2018

головні
лікарі
лікувальних
закладів
міста
Костянтинівка

3

і

Керівник апарату райдержадміністрації

ф

Л.І. Таранік

Підготовлено Костянтинівським об’єднаним військовим комісаріатом
Військовий комісар
підполковник

і=

д \4 Мазін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
///>_
Основний склад
районної призовної комісії
з призову громадян У країни на строкову військову
службу в квітні - травні та жовтні - листопаді 2018 року
Ісаков
Олег Іванович

перший заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії

Ковальчук
Неля Іванівна

медична сестра дитячої лікарні, секретар призовної
комісії (за згодою)
Члени комісії:

Балановський
Віталій Васильович

старший лікар медичної комісії (за згодою)

Костомарова
Наталія Анатоліївна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Корягін
Юрій Миколайович

представник громадської організації
Збройних сил України (за згодою)

Мазін
Андрій Миколайович

військовий комісар Костянтинівського об’єднаного
військового комісаріату

Сматченко
Вячеслав Федорович

фахівець із соціальної роботи Костянтинівського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді

Хіврич
Віталій Олександрович

начальник Костянтинівського відділення поліції
Бахмутського відділу поліції ГУВП в Донецькій
області (за узгодженням)

Керівник апарату райдержадміністрації

^ * (у

ветеранів

Л.І. Таранік

Підготовлено Костянтинівським об’єднаним військовим комісаріатом
/ )/
Військовий комісар
підполковник
/
АМ. Мазін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

Резервний склад
районної призовної комісії
з призову громадян України на строкову військову
службу в квітні - травні та жовтні - листопаді 2018 року
Лоцман
Вікторія Іванівна

заступник голови райдержадміністрації, голова
комісії

Шеремеєва
Олена Сергіївна

медсестра дитячої лікарні, секретар комісії
(за згодою)
Члени комісії:

Денисов
Борис Миколайович

заступник військового комісара Костянтинівського
ОМВК

Клименко
Олена Володимирівна

фахівець із соціальної роботи Костянтинівського
районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Коваленко Ірина
Валентинівна

лікар медичної комісії (за згодою)

Кабанцева
Катерина Валентинівна

головний
спеціаліст
райдержадміністрації

Кузнецов
Артем Сергійович

заступник
начальника
Костянтинівського
відділення поліції Бахмутського відділу поліції
ГУНП в Донецькій області (за згодою)

Петренко
Олександр Михайлович

представник громадської організації ветеранів
Збройних сил України (за згодою)

відділу

Керівник апарату райдержадміністрації

ОСВІТИ

Л.І. Таранік

Підготовлено Костянтинівським об’єднаним військовим комісаріатом
Військовий комісар
підполковник

А.М. Мазін

Додаток
до Заходів з підготовки та проведення
призову
громадян
на
строкову
військову службу у квітні - травні та
жовтні - листопаді 2018 року

Перелік лікарів - фахівців та середнього медичного персоналу, що
виділяється лікувальними закладами Ц Р.ТТ
з 2 квітня по 31 травня та з 1 жовтня по ЗО листопада 2018 року
до складу медичної комісії призовної дільниці Костянтинівського ОМВК

Назва лікувальнопрофілактичних закладів
Комунальна установа
«Центральна районна
лікарня»

Лікарі - фахівці

Середній медперсонал

1 лікар - терапевт
1 лікар - невропатолог
1 лікар - хірург
1 лікар - отоларинголог
1 лікар - офтальмолог
1 лікар - стоматолог
Комунальна
лікувально- 1 лікар-психіатр
профілактична
установа
«Міський
психіатричний
диспансер м.Костянтинівки»

Керівник апарату райдержадміністрації

7 медичних сестер
1 молодша медична сестра

1 медична сестра

(V у>

Л.І. Таранік

Підготовлено Костянтинівським об’єднаним військовим комісаріатом
Військовий комісар
підполковник

/""Ж У

А.М. Мазін

