Від 02 березня 2018 року

№ 53-р

Про організацію проведення призову
громадян району на строкову військову
службу у квітні-травні 2018 року
Відповідно до статей 27, 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання Закону України „Про військовий обов’язок і
військову службу”, Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33
"Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2018 році", та розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 26 лютого 2018 року
№ 119-р „ Про організацію проведення призову громадян області на строкову
військову службу у 2018 році”:
1. Для проведення призову громадян на строкову військову службу у
квітні-травні 2018 року затвердити:
склад комісії по проведенню призову громадян на строкову військову
службу у квітні-травні 2018 року у складі згідно з додатком 1, що додається;
дублюючий склад комісії по проведенню призову громадян на строкову
військову службу у квітні-травні 2018 року на випадок відсутності основних
членів комісії у складі згідно з додатком 2, що додається.
2. Затвердити графік виділення технічних працівників для забезпечення
проведення призову на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року
(додається).
3. Рекомендувати головам сільських та селищних рад району
організувати проведення заходів з призову громадян чоловічої статі на
строкову військову службу у квітні-травні 2018 року (починаючи з 01 квітня),
придатних за станом здоров’я до військової служби, яким до дня відправлення
у військові частини виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли
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27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на
строкову службу.
Забезпечити своєчасне прибуття призовників на районну призовну
комісію та обласний збірний пункт.
4. Голові призовної комісії 06 березня 2018 року о 09.00 годині в
приміщенні відділенні комплектування Олександрівського районного
військового комісаріату провести інструктивне заняття з членами призовної
комісії по виконанню обов’язків, пов’язаних з проведенням призову.
Роботу призовної комісії організувати згідно затвердженого графіка
роботи призовної та медичної комісії під час проведення призову на строкову
військову службу у квітні-травні 2018 року (додається).
5. Для проведення професійно – психологічного відбору, вивчення
особистих якостей призовника затвердити склад позаштатної комісії з
професійно - психологічного відбору по проведенню призову громадян на
строкову військову службу у квітні-травні 2018 року згідно з додатком 3, що
додається.
Роботу позаштатної комісії з професійно – психологічного відбору
організувати в приміщенні відділенні комплектування Олександрівського
районного військового комісаріату у дні проведення призовних комісій.
6. Військовому комісару Олександрівського районного військового
комісаріату відправку команд на обласний пункт проводити в урочистій
обстановці із залученням представників місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, громадськості, представників засобів
масової інформації.
7. Головному лікарю центральної районної лікарні Олександрівського
району:
забезпечити направлення за замовленням військового комісара районного
військового комісаріату необхідної кількості лікарів: хірургом, дерматологом,
терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом,
стоматологом та середнього медичного персоналу, звільнивши його від
основної роботи і направити у профілактичне відділення центральної лікарні
для проведення медичного огляду призовників;
відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та
медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра
оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого у
Міністерстві
юстиції
України
17
листопада
2008
року
за
№1109/15800,забезпечити проведення серологічних аналізів крові на антитіла
до вірусу імунодефіциту людини
(ВІЛ),
антигени
до
вірусу
гепатиту „В” (HBsAg),антитіла до вірусу гепатиту „С” (anti–HCV), реакцію
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мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); визначення групи крові
та резус – належності, флюорографічного обстеження органів грудної клітки та
профілактичні щеплення призовникам, зарахованим у команди районною
призовною комісією;
на весь час підготовки, проведення та завершення заходів призову
виділити в розпорядження Олександрівського районного військового
комісаріату медичну сестру-секретаря призовної комісії для ведення медичних
документів, контролю проходження обстеження, контролю за виконанням
рішення призовної комісії стосовно призовників, які направляються на
додаткове медичне обстеження, для якісної і професійної підготовки медичної
документації на призовників, які направляються в обласні медичні заклади, на
обласну медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки у війська;
відповідно до пункту 2 статті 43 Закону України „Про військовий
обов’язок і військову службу” забезпечити медкомісію необхідною кількістю
медикаментів, інструментарію та медичного майна;
до 30 березня 2018 року передати в розпорядження призовної комісії
медичні та диспансерні картки амбулаторних хворих, списки осіб, котрі
поставлені на диспансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань,
туберкульозу, венеричних та інфекційних захворювань, дані обстеження і
диспансерного нагляду, що характеризують стан здоров’я громадян, які
підлягають призову;
з 12 березня по 31 травня 2018 року організувати усім призовникам перед
медичним оглядом лабораторне дослідження: загального аналізу крові,
загального аналізу сечі, серологічного аналізу крові на (антитіла до вірусу
імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту „В” (HBsAg), антитіла
довірусугепатиту „С” (anti-HCV),реакціямікропреципітації з кардіоліпіновим
антигеном (RW);
для обстеження призовників виділити в центральній районній лікарні
Олександрівського району 6-8 ліжок та встановити суворий контроль за їх
використанням;
відповідно до пункту 8 статті 38 Закону України „Про військовий
обов’язок і військову службу” під час проведення призову у триденний строк
повідомляти у районний військовий комісаріат про громадян призовного віку,
які перебувають на стаціонарному лікуванні.
8. Рекомендувати начальнику Олександрівського ВП Знам’янского
ВП ГУНП України в Кіровоградській області:
до 30 березня 2018 року органам дізнання та досудового слідства
передати на призовну дільницю Олександрівського районного військового
комісаріату списки юнаків призовного віку 1991-1998 років народження, які
були притягнуті до кримінальної відповідальності, знаходяться під слідством;
відповідно пункту 3 статті 38 Закону України „Про військовий обов’язок і
військову службу” в період проведення призову весною 2018 року сприяти
розшуку призовників, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

4
забезпечити
додержання
порядку
на
призовній
дільниці
Олександрівського районного військового комісаріату смт Олександрівка
вул. Незалежності України, 47 під час перевезення та відправки призовників до
територіального центру комплектування м. Кропивницький.
9. Рекомендувати:
ДП
„Олександрівський
лісгосп”,
Олександрівському
УЕГГ ВАТ „Кіровоградгаз”, Олександрівське ЛВУМГ „Черкаситрансгаз”,
філії
ВРТП
„Укргазенергосервіс”
Олександрівському
РЕМ ВАТ „Кіровоградобленерго”, ТДВ „Фундукліївське ХПП”, відділу освіти,
відділу культури Олександрівської райдержадміністрації, згідно поданих заявок
Олександрівського районного військового комісаріату виділити легковий
автомобіль для проведення розшуку, затримання і доставки до військкомату
призовників, які ухиляються від виконання військового обов’язку;
відділу культури та відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації
виділити транспорт для перевезення призовників з метою проходження
контрольних
комісій
та
відправки
у
війська
за
маршрутом
„Олександрівка - Кропивницький” та у зворотному напрямку, згідно поданих
заявок обліково–мобілізаційного відділення Олександрівського районного
військового комісаріату;
відділу освіти, відділу культури, управлінню агропромислового розвитку,
управлінню
соціального
захисту
населення
Олександрівської
райдержадміністрації, територіальному центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Олександрівського району виділити по одному
технічному працівнику в розпорядження обліково-мобілізаційного відділення
Олександрівського районного військового комісаріату для виконання робіт
пов’язаних з призовом та оповіщенням, оформленням документів. Працівників
відрядити
в
розпорядження
обліково-мобілізаційного
відділення
Олександрівського районного військового комісаріату.
10. Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України „Про військовий
обов’язок і військову службу” за членами призовної, лікарської комісії та
технічними працівниками, на весь час виконання ними обов’язків на призовній
дільниці, зберігається посада та середній заробіток за місцем постійної роботи.
11.
Рекомендувати
редакційно-видавничому
об’єднанню
„Олександрівщина” забезпечити висвітлення питань, пов’язаних з проведенням
призову у квітні-травні, в засобах масової інформації за поданням військового
комісаріату.
12. Рекомендувати начальнику Олександрівської станційно-лінійної
дільниці № 6 Кіровоградської філії ПАТ "Укртелеком" під час проведення
призову забезпечити надійний телефонний зв’язок.
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13.
Керівникам
організацій,
підприємств,
установ
сприяти
працевлаштуванню військовослужбовців, звільнених у запас, згідно з чинним
законодавством.
14. Військовому комісару Олександрівського районного військового
комісаріату:
для забезпечення весняного призову в 2018 році розробити та затвердити
розпорядженням голови райдержадміністрації графіки здачі аналізів,
флюорографії в центральній районній лікарні Олександрівського району
громадянами Олександрівського району при проведенні призову на строкову
військову службу у квітні-травні 2018 року та проходження медичної комісії в
центральній районній лікарні Олександрівського району громадянами
Олександрівського району при проведенні призову на строкову військову
службу у квітні-травні 2018 року (додаються);
здачі аналізів, флюорографії, проходження медичних комісій та виділення
технічних працівників;
розробити та затвердити документи по підготовці, проведенню та
завершенню весняного призову 2018 року згідно вимог чинного законодавства
України;
до 03 червня 2018 року надати інформацію по виконанню заходів з
призову на строкову службу до Збройних Сил України та інших військовий
формувань України у квітні-травні 2018 року сектору запобігання і виявлення
корупції,
мобілізаційної
та
режимно-секретної
роботи
апарату
райдержадміністрації.
15. Сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації до 05 червня
2017 року надати інформацію, по виконанню розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 26 лютого 2017 року
№ 119-р „ Про організацію проведення призову громадян області на строкову
військову службу у 2018 році”, сектору мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації.
16. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 15 вересня 2017 року № 235-р „Про організацію
проведення призову громадян району на строкову військову службу у жовтнілистопаді 2017 року”.
17. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А. М.

Голова районної
державної адміністрації

О. БОРОТА

Додаток 1
до розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
02 березня 2018 № 53-р
СКЛАД
комісії по проведенню призову громадян
на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року
Голова комісії
КАРАЖБЕЙ
Анатолій Миколайович

- перший заступник голови районної
державної адміністрації
Секретар комісії

ВОВЧЕНКО
Валентина Вікторівна

- медична сестра центральної районної
лікарні Олександрівського району (за
згодою)
Члени комісії:

ГРАБ
Людмила Іванівна
КУЦЕНКО
Микола Степанович

- головний спеціаліст відділення
комплектування районного військового
комісаріату
- заступник головного лікаря центральної
районної лікарні Олександрівського
району (за згодою)

НАЙКО
Ігор Петрович

- завідувач сектору запобігання і
виявлення корупції, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації

ПАХОМОВА
Світлана Миколаївна

- методист відділу освіти
райдержадміністрації

СЄРГЄЄВ
Олексій Юрійович

- районний військовий комісар
(за згодою)

ЧОРНОМОРЕЦЬ
Олег Васильович

- заступник начальника
Олександрівського ВП Знам’янського
ВП ГУНП в Кіровоградській області (за
згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації

М. СТАРЧЕНКО

Додаток 2
до розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
02 березня 2018 № 53-р
ДУБЛЮЮЧИЙ СКЛАД
комісії по проведенню призову громадян
на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року на
випадок відсутності основних членів комісії
Голова комісії
СТАРЧЕНКО
Микола Якович

- керівник апарату районної
державної адміністрації
Секретар комісії

СТУКАЛО
Ірина Василівна

- медична сестра центральної
районної лікарні Олександрівського
району (за згодою)
Члени комісії:

КРИВА
Тетяна Володимирівна

- завідувач поліклінічним відділенням
центральної районної лікарні
Олександрівського району (за згодою)

ПРИХОДЬКО
Тетяна Вікторівна

- директор районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (за згодою)

САВЧЕНКО
Юрій Васильович

- заступник районного військового
комісара, начальник відділення
комплектування районного
військового комісаріату (за згодою)

ТИМКО
Сергій Миколайович

- начальник відділу освіти районної
державної адміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

М. СТАРЧЕНКО

Додаток 3
до розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
02 березня 2018 № 53-р
СКЛАД
позаштатної комісії з професійно - психологічного відбору
по проведенню призову громадян на строкову військову службу
у квітні-травні 2018 року

ЗАГИНАЙКО
Роман Дмитрович

Голова комісії
- начальник відділення забезпечення
районного військового комісаріату
(за згодою)
Члени комісії:

БОНДАРЕНКО
Віктор Федорович

- лікар-психіатр центральної районної
лікарні Олександрівського району
(за згодою)

КАПКАН
Володимир Григорович

- лікар-невропатолог центральної
районної лікарні Олександрівського
району (за згодою)

СІРА
Олена Василівна

- головний спеціаліст відділення
забезпечення районного військового
комісаріату (за згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації

М. СТАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
02 березня 2018 № 53-р
ГРАФІК
роботи призовної та медичної комісії під час проведення
призову на строкову військову службу
у квітні-травні 2018 року
№
Назва заходів
п/п
1
Проведення занять з членами призовної
комісії

Період проведення
06 березня 2018р.

2

Здача аналізів сечі, крові, проходження
флюорографічного дослідження

з 05 березня 2018р.
по 20 березня 2018р.

3

Проходження призовниками медичного
огляду

з 12 березня 2018р.
по 23 березня 2018р.
щодня, крім вихідних
днів,
з 01 квітня 2018р.
по 31 травня 2018р.
щовівторка та
щочетверга при
необхідності

4

Прийняття рішень призовної комісії з питань
призову громадян до Збройних Сил України,
надання відстрочки від призову з різних
обставин відповідно до чинного
законодавства, а також прийняття рішень про
передачу на облік військовозобов’язаних,
призовників непридатних до служби в
Збройних Силах України

5

Підведення підсумків роботи призовної
комісії та підсумків призову
_________________

з 12 березня 2018р.
по 31 травня 2018р.
щовівторка та
щочетверга при
необхідності.

31 травня 2018р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
02 березня 2018 № 53-р
ГРАФІК
виділення технічних працівників для забезпечення проведення призову
на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року
№
Найменування
п/п
1
Відділ освіти райдержадміністрації;
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
2

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації;
Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Олександрівського району;
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
_______________

Дата
з 01 квітні 2018р.
по 30 квітня 2018р.
з 01 травня 2018р.
по 31 травня 2018р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
02 березня 2018 № 53-р

15.03

14.03

13.03

12.03

07.03

20.03

18
14
144
32
6
6
8
11
15
18
17
21
20
14
17
15
9
10
9
27
8
18
5
462

19.03

Єлизаветградківська
Лісівська
Олександрівська
Бірківська
Бовтишська
Букварська
Веселівська
Вищеверещаківська
Голиківська
Івангородська
Красносілківська
Красносільська
Михайлівська
Несватківська
Підлісненська
Родниківська
Розумівська
Соснівська
Ставидлянська
Староосотська
Триліська
Цвітненська
Ясинівська

16.03

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Всього

06.03

№
з/п

Кількість
юнаків

Найменування
сільських та
селищних рад

05.03

ГРАФІК
здачі аналізів, флюорографії в центральній районній лікарні Олександрівського
району громадянами Олександрівського району при проведенні призову на
строкову військову службу у квітні-травні 2018 року

50

50

44

50

50

44

18
14
32
6
6
8
11
15
18
17
21
20
14
17
15
9
10
9
27
8
18
5
50

50

50

50

____________________

48

39

31

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
02 березня 2018 № 53-р

20.03

19.03

16.03

15.03

14.03

23.03

18
14
144
32
6
6
8
11
15
18
17
21
20
14
17
15
9
10
9
27
8
18
5
462

22.03

Єлизаветградківська
Лісівська
Олександрівська
Бірківська
Бовтишська
Букварська
Веселівська
Вищеверещаківська
Голиківська
Івангородська
Красносілківська
Красносільська
Михайлівська
Несватківська
Підлісненська
Родниківська
Розумівська
Соснівська
Ставидлянська
Староосотська
Триліська
Цвітненська
Ясинівська

21.03

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Всього

13.03

№
з/п

Кількість
юнаків

Найменування
сільських та
селищних рад

12.03

ГРАФІК
проходження медичної комісії в центральній районній лікарні
Олександрівського району громадянами Олександрівського району при
проведенні призову на строкову військову службу у
квітні-травні 2018 року

50

50

44

50

50

44

18
14
32
6
6
8
11
15
18
17
21
20
14
17
15
9
10
9
27
8
18
5
50

50

50

50

____________________

48

39

31

