у К РА! НА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

105. ^оіг-

№ /еГ ^

проведення призову громадян України на строкову військову службу у
і-травні й жовтні-листопад! 2017 року та заходи щодо його аабезпечення

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні
тістрації», статтею 15 Закону України «Про військовий обов’язок і
.кову службу» та Указом Президента України від 24.02.2017 № 44/2017
) звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
едення чергових призовів та чергові призови громадян України на
кову військову службу у 2017 році», розпорядженням голови обласної
авної адміністраі.пї від 07.0.Т2017 №98 «Про проведення
призову
адян України на строкову військову службу у квітні-травні й жовтніопаді 2017 року та заходи щодо його забезпечення»:
1.
Призвати з 03 квітня 2017 року по 31 травня 2017 року та з 13 серпня
року по зо листопада 2017 року на строкову військову службу громадян
-1999 років народження, які не мають права на відстрочку від призову, та
іадян. у яких закінчилася відстрочка.
2. Затвердити основний склад призовної комісії (додасться).
3. Затвердити резервний склад призовної комісії (додасться).
4. Затвердити розпорядок роботи призовної дільниці Запорізького
днаного .міського військового комісаріату (додасться).
5.Затвердити
асться).

графік

проведення

медичної

та

призовної

комісії

().Запропонувати головному лікарю комунального закладу «Запорізька
рапьна районна лікарня» Запорізької районної ради Гуди.м Т В., головному

лікарю комуналыю(Х) іаклялу «Зшюрі іі.кий рмйбмниЯ центр первинної мсдико
санітарної допомоги» Запорізької районної ради Крассиькову М.В. залучити з
01 квітня 2017 року по 31 травня 2017 року та з 15 серпня 2017 року по 10
листопада 2017 року для роботи в складі основної згідно додатку І та резсрнноі
згідно додатку 2 медичних комісій кваліфікованих лікарів - фахівців і середній
медичний персонал, • які мають практичний д(ювід медичноп) огляду
призовників.

7.
Рекомендувати головному лікарю комунального закладу «Заііорітькв
центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Гудим 1 И.:
1)
забезпечити медичну комісію необхідною кількістю медичних
інструмеїп'ів. медикаментів та медичного майна:
2)
забезпечити позачергове проходження лабораторних досліджені,
громадян за направленням військкомату.
8.
Рекомендувати начальнику Запорізького районного відлілення
поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління націоншн.ної
поліції в Запорізькій області підполковнику поліції Капітану Л.О.:
1)
створити оперативно-розшукову групу для забезпечення розшуку,
затримання та доставки на призовну дільницю призовників, які ухиляються від
призову на строкову військову службу згідно додатку 3;
2)
виділити співробітників поліції у розпорядження військовою
комісара для проведення розшуку призовників, які ухиляються від іірибугія іні
призовну дільницю для проходження медичної та призовної комісії т 01 квіти
2017 року по 31 травня 2017 року та з 01 вересня 2017 року по 30 листонвдв
2017 року.
9.
Рекомендувати військовому комісару Запорізького об’гдішною
міського військового комісаріату підполковнику Хоботу В.П.:
1)
створити групу професійно-психологічного відбору для провеленнн
вивчення та тестування призовників, які підлягають призову і відіїршнії у
війська;
2)
забезпечити готовність призовної дільниці до проведення призову
10.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керіиннкв
апарату районної державної адміністрації Макущенко В.О.
Голова
райдержадмініст рації

А.І Иаііок

ро'шоряджинни І олини---------------районної лсржавної адмінісі рації

ОСНОВНИМ
склад призовної комісії

інко Володимир
ович

керівник апарату райдержадміністрації,
голова комісії

іав Петрович

військовий комісар Запорізького ОМВК,
член комісії ( за згодою)

олодимирович

олодимирович

старший
інспектор
Запорізького
районного відділення
поліції ДВП
Головного управління
національної
поліції в Запорізькій області, член комісії
(за згодою)
головний
спеціаліст
відділення
комплектування Запорізького ОМВК,
член комісії (за згодою)

ька
іа Василівна

медична сестра комунального закладу
"Запорізька центральна районна лікарня"
Запорізької районної ради, секретар
комісії (за згодою)

іа
асилівна

лікар, який організовує роботу медичного
персоналу, лікар-терапевт комунального
закладу «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради,
секретар комісії (за згодою)

Володимирівна

а Михайлович
;к апарату
<ааміиісграиії

навчальних
предметів
методист
з
нау ко во- .методи чної
комунальної
«Запорізький
районний
установи
кабінет»
Запорізької
методичний
районної ради, член комісії (за згодою)
голова КЗ «Фізкультурно-спортивний
клуб «Колос» Запорізької районної рази,
член комісії, (за згодою)
В,О. Макушенко

районної лсржаниої ммініс і рііііїї

Нч 7^/

РЕЗЕРВНИМ
склад призовної комісії
Гребенюк
Тетяна Валеріївна

заступник керівника апараіа. начальник
відділу
організаційної
роботи,
діловодства
і
контролю
шіііріііу
райдержадміністрації, голови комісії

Гемська
Ірина Володимирівна

начальник відділу культури і турікму
райдержадміністрації, член комісії

Горчаков
Віктор Миколайович

заступник військового комісару
Запорізького ОМВК, член комісії ( лі
згодою)

Коцур
Григорій Миколайович

лікар-хірург
комунального
закладу
«Центр первинної медико-санітаріюї
допомоги №9», член комісії (за зіодою)

Коваленко
Ірина Володимирівна

психолог загальноосвітньої ніколи К"К2.
м. Запоріжжя, член комісії (за подою)

Кузан
Олександр Іванович

начальник відділу Дніпровського віллілу
поліції
Головного
уііранлінмм
національної поліції в Запорі іі.кій
області, член комісії (за згодою)

Тимофієнко
Наталія Миколаївна

медична сестра комунального заклшіу
«Запорізька центральна районна лікарня»
Зашорізької районної ради, секреіа[>
комісії (за згодою)

Керівник апарату
райдержадм іністрації

В.О, Макущенкі)

ро шориджсшія голови
районної державної адмінісі ранії

РОЗПОРЯДОК
роботи призовної дільниці Запорізького об’єднаного
міського військового комісаріату

гок роботи, зустріч призовників
ітовка до роботи кабінетів лікарів

8:00
8:00-8:30

уктаж призовників, прибуваючих на медичну
изовну комісії, уточнення облікових даних

' 8:00-8:30

га медичної комісії

8:30-16:00

ання призовної комісії

9:00-11:00

їдення підсумків роботи призовної комісії за день

11:00-12:00

едення військово-патріотичної роботи з призовниками

12:00-16:00

ча призовникам повісток, довідок, оформлення позначок
ідстрочку від призову у приписних посвідченнях

12:00-16:00

:дення підсумків роботи відділення призову за день,
товка призовної дільниці для роботи на наступний день

16:00-17:00

іник апарату
;ржадміністрації

В.О. Макушеико

ро’шорялженші тлони
рнйоиної лсржаниої ауїмінішрації

П'ЛФІК
проведення медичної та призовної комісій, здачі аналізів, проходження
флюорографії
п/п

Кількість
чиловік

Найменування

иіачі
аналізів.
проходження

Даі«
п^чїходжемня
меличмш КОМІСІ

Леї"П|НІЧПЛ<Й*ИИЧ
мри іі»тни «омн'И

(ЬлюооопміЬ

1.
2.

3.

Призовники,
які
підлягають
відправці в ЗС України

33

27.03.2017.11.03,2017

27 0.1 201711 03 2017

Призовники,
непридатними
служби

38

27.03.201731,03 2017

27 03.201731.03 2017

які
до

визнані
військової

(Мїм.4)1'

ІІІИ.'01/
ІН01.41) ‘

Призовники, які мають право на
відстрочку за будь-яких обставин
468

27 03.201728 04 2017

27.03,201728 04 2017

;о 01 .'017
2^ 01 .'017
10 (И .V)! /

10їй.'017

2,^04 ;оі7
>4 04 ;о|7
10 04 ,101 /
4,

5.
6

Призовники, які повернулись 3
додаткового
медичного
обстеження
Призовники, які були розшукані
під час призову
Проходження медичної КОМІСІЇ
кандидатами на військову службу
за контрактом та
військовоз(збов’язаними запасу

Керівник апарату
райдержадм ін істрації

03.04 20172КО4.20І7

03,04.201728 04 2017

010| .'0І7.

03 04 2017.28,04 2017

03 04 201728,04.2017

о 1 01

27.03.201731 05 2017

2? 03 2017.11 0.5 2017

,>К 01 ,МИ '

.*01 7

10 04 201 '

В.О. Макуіпсмко

Додикж І
до роїпорядження голови
районної державної адміністрації

СПИСОК
основної медичної комісії

енко
'таніславович

отоларинголог комунального закладу «Запорізька
центральна районна лікарня» Запорізької районної
ради, член комісії (за згодою)

іченко
■ій Вікторович

хірург
комунального
закладу, «Запорізька
центральна районна лікарня» Запорізької районної
ради, член комісії (за згодою)

аова
ІМихайлівна

окуліст комунальної усганови «Запорізька міська
багатопрофільна клінічна лікарня №9», член
комісії (за згодою)

Василівна

психіатр комунальної установи «Запорізька
обласна психіатрична лікарня», член комісії (за
згодою)

ова
Василівна

терапевт комунального закладу «Запорізька
центральна районна лікарня» Запорізької районної
ради, секретар комісії (за згодою)

<атня
на Олексіївна

невропатолог комунагіьної установи «Запорізька
міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» член
комісії (за згодою)

/
І Олександрівна

стоматолог комунального заклюїу «Запорізька
центральна районна лікарня» Запорізької районної
ради, член комісії (за згодою)

ецька
)ина Василівна

медична сестра комунального закладу «Запорізька
центральна районна лікарня» Запорізької районної
ради, член комісії (за згодою)

фіеяко
іія Миколаївна

медична сестра комунального закладу «Запорізька
центральна
районна
лікарня"» Запорізької
районної ради, член комісії (за згодою)

Сопіна
Юлія Олексіївна

Керівник апарату
райдержадм ін істрації

медична
сестра
комунального
закладу
«Запорізький районний центр первинної медикосанітарної допомоги» Запорізької районної ради,
член комісії (за згодою)

В.(3. Макуїцсико

Додаток 2
до розпорядження голови
районної державної адмінісграції
СПИСОК
резервної медичної комісії
нова
1 Анатоліївна

терапевт комунальної установи "Запорізька міська
багатопрофільна клінічна лікарня №9" (за згодою)

а Олександрівна

психіатр комунальної установи «Запорізька обласна
психіатрична лікарня» (за згодою)

Р
зрій
шайович

хірург комунального закладу "Центр первинної
медико-санітарної допомоги №9" (за згодою)

)НЄНКО

окуліст комунальної установи "Запорізька міська
багатопрофільна клінічна лікарня Я®9" (за згодою)

(ія Олександрівна

5ка
ро Іванович

невропатолог комунальної установи "Запорізька міська
багатопрофільна клінічна лікарня №9" (за згодою)

інський
ЇЛОСергійович

хірург комунального закладу "Міська клінічна лікарня
№3" (за згодою)

їйна

отоларинголог комунального закладу "Міська клінічна
лікарня №3" (за згодою)

Яківна
ова
ишіа Трохимівна

стоматолог
комунального
закладу
стоматологічна поліклініка" (за згодою)

>нець
з Леонідівна

медсестра комунального
лікарня №3" (за згодою)

ієнко
іа Михайлівна

медсестра комунального закладу
лікарня МзЗ" (за згодою)

)лат
а Леонідівна

медсестра комунального закладу охорони здоров я
"Міська стоматологічна поліклініка " (за згодою)

вник апарату

"Міська

закладу "Міська клінічна

"Міська клінічна

Л<'Л»шк З
до розпорядження голови
районної державної адміністрації

ОПЕРАТИВНА ГРУПА
оперативно-розшукової групи для забезпечення розшуку, затримання за
доставки на призовну дільницю призовників, які ухиляються від призову а
строкову військову службу
Желтов Євгеній Володимирович

керівник групи, старший ііісіісісіор
Запорізького районного нід/цлсітя
поліції Дніпровського відділу поліції
Головного управління маціоіішіьіюї
поліції в Запорізькій області І ні
згодою)

Мироненко Андрій Анатолійович

член
ірупи,
офіцер
відділення
комплектування
Заіюрізі.коіо
об’єднаного
міського
військовою
комісаріату (за згодою)

Соловйов Ярослав Володимирович

член групи, ст. інспектор (ділі.ііичмий)
Запорізького районного відділсіжн
поліції Дніпровського відділу поліції
Головного управління каціоиалі.іюї
поліції в Запорізькій облосгі (за
згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

В.О. Макушсико

