УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
23. 08. 2017

Свалява

№

219

Про проведення приписки громадян України 2001 року
народження до призовної дільниці райвійськкомату у
січні - березні 2018 року

Відповідно до статей 2 і 27 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статті 14 Закону України „Про військовий обов’язок і військову
службу ”, розпорядження голови облдержадміністрації 14.08.2017 № 414 „Про
проведення приписки громадян України 2001 року народження до призовних
дільниць у січні-березні 2018 року”, з метою організованого проведення
приписки громадян до призовної дільниці:
1. Провести протягом січня – березня 2018 року в районі приписку до
призовної дільниці Свалявського райвійськкомату громадян чоловічої статі
2001 року народження.
2. Затвердити склад районної комісії по проведенню приписки громадян
2001 року народження до призовної дільниці райвійськкомату згідно з
додатком.
3. Виконкомам місцевих рад спільно з керівниками підприємств,
організацій та установ до 15 грудня 2017 року подати у райвійськкомат списки
юнаків, незалежно від стану їх здоров’я, які підлягають приписці до призовної
дільниці, забезпечити збір документів, своєчасне оповіщення та явку юнаків на
призовну дільницю.
4.Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Габрон А.А.) спільно з
центральною районною лікарнею :
укомплектувати районну призовну дільницю необхідною кількістю
лікарів, середнього медичного персоналу та санітарок для проведення
медичного огляду громадян, які підлягають приписці, забезпечити медичну
комісію необхідними медикаментами, обладнанням та інструментами;
забезпечити позачерговий прийом громадян, які підлягають приписці до
призовної дільниці і потребують додаткового медичного обстеження,
виділивши для цього необхідну кількість ліжок;
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за результатами приписки взяти на облік та організувати лікування
хворих призовників, закріпити їх за відповідними медичними закладами і
спільно з райвійськкоматом здійснювати постійний контроль за лікувально оздоровчою роботою.
5. Рекомендувати Свалявському відділенню поліції Мукачівського
відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області (Повханич І.І.) надати
районному військкомату допомогу у забезпеченні громадського порядку на
призовній дільниці, а також розшуку і доставці на призовну дільницю
громадян, які ухиляються від проходження приписки.
6. Рекомендувати райвійськкомату (Гаєвий О.С.) поінформувати
райдержадміністрацію про виконання цього розпорядження до 10 квітня 2018
року.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А.Дідович

Додаток
до розпорядження
23. 08. 2017 № 219

СКЛАД
районної комісії по проведенню приписки громадян 2001 року
народження до призовної дільниці райвійськкомату
у січні –березні 2018 року
Голова комісії
ГАЄВИЙ
Олександр Степанович

районний
згодою)

військовий

комісар (за

Секретар комісії
ЛІСОВА
Алла Іванівна

медсестра
центральної
лікарні ( за згодою )

районної

Члени комісії:
ГАВРИЛИШИН
Валерій Михайлович

лікар-терапевт центральної районної
лікарні (за згодою)

ЗАВОДУНОВ
Ярослав Степанович

інспектор
ювенальної
поліції
Свалявського відділення
поліції
Мукачівського відділу поліції ГУНП
в Закарпатській області (за згодою)

ФІЗЕР
Любов Іванівна

психолог
Свалявської
( за згодою )

Керівник апарату державної адміністрації

гімназії

В.І.Легеза

