Від 22 грудня 2018 року

№ 399-р

Про проведення приписки
громадян 2002 року народження
до призовної дільниці

Відповідно до статей 27, 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статей 1, 14 Закону України „Про військовий обов’язок і
військову службу”, розділу ІІІ Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на
військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 березня 2002 року № 352 (із змінами), розпорядження голови
Кіровоградської облдержадміністрації від 12 грудня 2018 року № 1031-р „Про
проведення приписки громадян 2002 року народження до районних і міських
призовних дільниць” та з метою взяття юнаків на облік, визначення їх кількості,
ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня,
здобутої спеціальності, рівня фізичної підготовки:
1. Провести з 02 січня по 29 березня 2019 року приписку громадян
2002 року народження до призовної дільниці в приміщенні Олександрівського
районного військового комісаріату смт Олександрівка.
2. Затвердити склад районної комісії з питань приписки громадян
2002 року народження до призовної дільниці у складі згідно з додатком 1, що
додається та графік роботи районної комісії з питань приписки та медичної
комісії (додається).
3. Затвердити резервний склад районної комісії з питань приписки
громадян 2002 року народження на випадок відсутності основних членів комісії
згідно з додатком 2, що додається.
4. Затвердити районний план основних заходів щодо приписки громадян
України 2002 року народження (додається).
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5. Рекомендувати головному лікарю Комунального некомерційного
підприємства „Олександрівська центральна районна лікарня” Олександрівської
районної ради у термін до 02 січня 2019 року передати до Олександрівського
районного військового комісаріату смт Олександрівка:
амбулаторні та диспансерні картки (форма 25-у, 25-1/у) на всіх юнаків
2002 року народження;
списки юнаків 2002 року народження, які перебувають на обліку з приводу
трахоми, туберкульозу, нервово-психічних та інших інфекційних захворювань;
медичний огляд юнаків провести згідно затвердженого графіку роботи
районної комісії з питань приписки та медичної комісії відповідно до
Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних
Силах України лікарями: хірургом, дерматологом, терапевтом, невропатологом,
психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом і для цього призначити
медичний персонал, звільнивши його від основної роботи і направити у
профілактичне відділення центральної районної лікарні для проведення
медичного огляду призовників в період з 02 січня по 29 січня 2019 року, а в
період з 05 лютого по 30 березня 2019 року щовівторка та щочетверга на
робочих місцях в приміщенні Олександрівської центральної районної лікарні;
відповідно до п.2 ст.43 Закону України „Про військовий обов’язок і
військову службу”, на період приписки юнаків до призовної дільниці виділити
районному військовому комісаріату обладнанні приміщення, медичне та
господарське майно, інструментарій, транспортні засоби, необхідну кількість
лікарів, середнього медичного, технічного і обслуговуючого персоналу;
організувати проведення здачі необхідних клінічних аналізів (крові, сечі),
електрокардіограм, рентгенологічне (флюрологічне) дослідження органів
грудної клітини громадянами 2002 року народження згідно затвердженого
графіку (додається), з цією метою спланувати та передбачити необхідну
кількість реактивів для проведення аналізів через лабораторію центральної
районної лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти;
для проведення медичного обстеження та оперативного лікування юнаків,
починаючи з 02 січня 2019 року, виділити 7-8 ліжок в відділеннях центральної
районної лікарні з розрахунку обстеження юнаків протягом 10 діб та
встановити контроль за їх використанням;
для ведення медичних документів та контролю проходження обстеження,
виділити на час проведення приписки медичну-сестру секретаря Вовченко В.В.
з 02 січня 2019 року по 29 березня 2019 року;
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оздоровлення призовників, у яких відсутня потреба довгострокового
лікування, закінчити до 1 травня 2019 року.
6. Рекомендувати виконкомам сільських та селищних рад організувати
доставку та здійснити контроль за направленням юнаків, які мешкають на
підвідомчій території до Олександрівського районного військового комісаріату
смт Олександрівка, на чолі з супроводжуючим.
7. Начальнику відділу освіти райдержадміністрації, директорам
комунальних некомерційних навчально-виховних об’єднань організувати
доставку юнаків до Олександрівського районного військового комісаріату
смт Олександрівка, на чолі з супроводжуючим. Планування навчального
процесу провести з урахуванням забезпечення повної явки юнаків на приписку.
8. Рекомендувати начальнику Олександрівського ВП Знам’янського ВП
ГУНП України в Кіровоградській області:
до 01 січня 2019 року подати списки юнаків 2002 року народження, які
притягались до кримінальної відповідальності, стосовно яких порушена
кримінальна справа та які мали виклики в органи внутрішніх справ за
антисуспільну поведінку, зловживання алкогольно-наркотичних речовин;
забезпечити підтримання порядку на районній призовній дільниці під час
проведення приписки та сприяти розшуку громадян, які ухиляються від явки на
призовну дільницю Олександрівського районного військового комісаріату.
9. Рекомендувати:
відділу освіти, відділу культури райдержадміністрації згідно поданих
заявок Олександрівського районного військового комісаріату, виділити у разі
потреби автотранспорт для проведення виклику чи розшуку юнаків;
відділу освіти, відділу культури, управлінню агропромислового розвитку
райдержадміністрації, територіальному центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Олександрівського району виділити по одному
технічному працівнику в розпорядження Олександрівського районного
військового комісаріату для виконання робіт пов’язаних з оповіщенням та
оформленням документів згідно затвердженого графіку виділення технічних
працівників для забезпечення проведення приписки громадян 2002 року
народження (додається).
Працівників відрядити в розпорядження Олександрівського районного
військового комісаріату – смт Олександрівка, вул. Пушкіна, 10А.
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10. Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України „Про військовий
обов’язок і військову службу” за членами комісій з питань приписки до
призовних дільниць, призовних та лікарських комісій при районному
військовому комісаріаті, лікарями і середнім медичним персоналом,
технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, які направляються
для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття
допризовників на військовий облік і призову громадян на військову службу або
на збори для проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а
також для відправлення призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих
обов'язків зберігаються займана посада та середній заробіток за основним
місцем роботи.
11. Військовому комісару Олександрівського районного військового
комісаріату інформацію про хід виконання даного розпорядження надати
сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної
роботи апарату райдержадміністрації до 06 квітня 2019 року.
12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 21 грудня 2017 року № 349-р „Про проведення
приписки громадян 2001 року народження до призовної дільниці”.
13. 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
від 22 грудня 2018 року № 399-р
СКЛАД
районної комісії з питань приписки громадян 2002 року народження

СЄРГЄЄВ
Олексій Юрійович

ВОВЧЕНКО
Валентина Вікторівна

КУЦЕНКО
Микола Степанович

Голова комісії
- військовий комісар Олександрівського районного
військового комісаріату (за згодою)
Секретар комісії
- медична сестра комунального некомерційного
підприємства „Олександрівська центральна районна
лікарня” Олександрівської районної ради (за згодою)
Старший лікар комісії
- заступник головного лікаря комунального
некомерційного підприємства „Олександрівська
центральна районна лікарня” Олександрівської
районної ради (за згодою)
Члени комісії:

КОСТЕНКО
Юлія Анатоліївна

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

ПАХОМОВА
Світлана Анатоліївна

- директор комунальної установи „Олександрівський
інклюзивно-ресурсний центр” (за згодою)

ЧОРНОМОРЕЦЬ
Олег Васильович

- заступник начальника Олександрівського ВП
Знам’янського ВП ГУМП України в Кіровоградській
області по громадській безпеці (за згодою)

Керівник апарату
районної державної адміністрації

М. СТАРЧЕНКО

Додаток 2
до розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 22 грудня 2018 року № 399-р
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної комісії з питань приписки громадян 2002 року народження
на випадок відсутності основних членів комісії
Голова комісії
САВЧЕНКО
Юрій Васильович

- начальник відділення комплектування
Олександрівського районного військового
комісаріату (за згодою)
Секретар комісії

СТУКАЛО
Ірина Василівна

КРИВА
Тетяна Володимирівна

- медична сестра комунального некомерційного
підприємства „Олександрівська центральна районна
лікарня” Олександрівської районної ради (за згодою)
Старший лікар комісії
- завідувач поліклінічного відділення центральної
районної лікарні (за згодою)
Члени комісії:

ЛАВРІНЕНКО
Юлія Іванівна

- дільничий офіцер поліції Олександрівського ВП
Знам’янського ВП ГУМП України в Кіровоградській
області (за згодою)

СІЧКАР
Тетяна Михайлівна

- методист районного методичного кабінету відділу
освіти райдержадміністрації (за згодою)

ЧЕРНЯВСЬКА
Таїсія Павлівна

- практичний психолог Комунального закладу
„Олександрівське навчально-виховне об’єднання
№1” (за згодою)

Керівник апарату
районної державної адміністрації

М. СТАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 22 грудня 2018 року № 399-р
ГРАФІК
роботи районної комісії з питань приписки та медичної комісії
№
Назва заходів
з/п
1
Проведення занять з членами районної комісії
з питань приписки

Період проведення
02 січня 2019 р.

2

Здача аналізів сечі, крові, проходження
флюорографічного дослідження

з 14 січня 2019 р.
по 18 січня 2019 р.

3

Проходження призовниками медичного
огляду

з 21 січня 2019 р.
по 31 січня 2019 р.
з 01 лютого 2019 р.
по 31 березня 2018 р.
щовівторка та
щочетверга

4

Прийняття рішень районною комісією з
питань приписки громадян 2002 року
народження

з 14 січня 2019 р.
по 31 січня 2019 р.
з 01 лютого 2019 р.
по 31 березня 2019 р.
щовівторка та
щочетверга

5

Підведення підсумків роботи районної комісії
з питань приписки юнаків 2002 року
народження

_______________________

29 березня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 22грудня 2018 року № 399-р
ГРАФІК
виділення технічних працівників для забезпечення проведення приписки
громадян 2002 року народження
№
з/
п

Найменування

Дата

Відділ освіти райдержадміністрації

з 14.01. по 18.01. 2019 р.

Територіальний центру соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
Олександрівського району

з 21.01. по 25.01. 2019 р.

з 28.01. по 01.02. 2019 р.

3

Відділ культури
райдержадміністрації

з 04.02. по 08.02. 2019 р.

4

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

1

2

_______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 22 грудня 2018 року № 399-р
ГРАФІК
здачі необхідних клінічних аналізів (крові, сечі), електрокардіограм,
рентгенологічне (флюрологічне) дослідження органів грудної клітини
громадянами 2002 року народження
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування навчальних
закладів
КЗ „Олександрівське
НВО № 1”
КЗ „Олександрівське
НВО № 2”
КЗ „Красносілківське
НВО”
КЗ „Красносільське
НВО”
КЗ „Михайлівське
НВО”
ПТУ №16
смт.Олександрівка

ВСЬОГО

К-ть
юнаків

14.01.
2019р

15.01
2019р

16.01.
2019р.

17.01.
2019р

12

12
14

14
8

8

6

6

12

12

23

23

75

23

_______________________

26

14

12

18.01.
2019р

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 22 грудня 2018 року № 399-р
РАЙОННИЙ ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
щодо приписки громадян України 2002 року народження
І. Строки створення і організація роботи районних (міських) комісій з
питань приписки
1. Створити та затвердити склад комісії для проведення приписки громадян
до призовної дільниці у складі: голова комісії - військовий комісар; члени
комісії - представник районного відділу освіти, відділу ВП ГУМП, лікар,
психолог соціальної служби райдержадміністрації, секретар комісії.
Олександрівський районний військовий
комісаріат, сектор запобігання і
виявлення корупції, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації
Грудень 2018 року
2. Затвердити обов'язки членів комісії з питань приписки.
Олександрівський районний військовий
комісаріат
Грудень 2018 року
3. Провести якісний підбір лікарів-спеціалістів до медичних комісій з
питань приписки і забезпечити їх необхідними інструментами та обладнанням з
метою створення нормальних умов для розміщення та роботи.
Олександрівський районний військовий
комісаріат, головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівська центральна районна
лікарня” Олександрівської районної
ради, головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги”
Олександрівської районної ради
Грудень 2018 року
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4. Здійснити приписку юнаків 2002 року народження на призовних
дільницях.
Олександрівський районний військовий
комісаріат
з 02 січня по 29 березня 2019 року
II. Порядок і строки проведення занять та навчальних зборів
1. Провести одноденні інструктивно-методичні заняття з членами
приписних комісій, лікарями-спеціалістами, технічними працівниками і особами
обслуговуючого персоналу, що залучаються для роботи на призовних дільницях,
начальниками військово-облікових столів сільських рад, кадровими
працівниками підприємств, установ та організацій, з питань підготовки та
проведення приписки.
Олександрівський районний військовий
комісаріат
Грудень 2018 року
III. Порядок залучення лікарів-спеціалістів з військово-медичних
установ для надання допомоги, здійснення контролю за медичним
оглядом громадян під час проведення приписки їх
до призовних дільниць
1. Забезпечити прийом допризовників, які потребують стаціонарного
обстеження у лікувальних закладах за направленням районного військового
комісаріату. в комунальному некомерційному підприємстві „Олександрівська
центральна районна лікарня” Олександрівської районної ради виділити
7-8 резервних місць.
Лікар,
який
організовує
роботу
медичного персоналу з медичного огляду
громадян, які підлягають призову,
начальник відділу обліково-призовної
роботи
До 06 квітня 2019 року
2. Забезпечити проведення якісного медичного огляду юнаків. Проводити
ретельне розслідування кожного факту неякісного огляду допризовників і
формального підходу медичних працівників до прийняття рішення щодо
придатності юнаків до військової служби для подальшого прийняття рішення
відповідних органів охорони здоров'я про притягнення винних до
відповідальності.
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Олександрівський районний військовий
комісаріат, головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівська центральна районна
лікарня” Олександрівської районної
ради, головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги”
Олександрівської районної ради
Січень-березень 2019 року
IV. Лікувально-оздоровча робота серед допризовної
та призовної молоді.
Медичний огляд допризовників під час проведення приписки
1. Забезпечити систематичний та дієвий контроль і надання практичної
допомоги у виконанні заходів щодо подальшого вдосконалення диспансеризації
юнаків, лікувально-оздоровчої роботи серед допризовної та призовної молоді.
Олександрівський районний військовий
комісаріат, головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівська центральна районна
лікарня” Олександрівської районної ради,
головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги”
Олександрівської районної ради
Постійно
2. Підвищити персональну відповідальність лікарів-спеціалістів – членів
комісії з питань приписки за невиконання вимог наказу Міністра оборони
України від 14 серпня 2008 року № 402 „Про Положення про
військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України".
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Олександрівський районний військовий
комісаріат, головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівська центральна районна
лікарня” Олександрівської районної
ради, головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги”
Олександрівської районної ради
Постійно
3. Забезпечити систематичний контроль за оздоровленням юнаків та
призовників, передбачаючи ведення оперативного обліку осіб, які потребують
оздоровлення, а також надання:
щотижневих доповідей районному військовому комісаріату про хід
оздоровлення юнаків та призовників;
інформацій про хід оздоровлення юнаків і призовників (для вжиття
відповідних заходів).
Олександрівський районний військовий
комісаріат, головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівська центральна районна
лікарня” Олександрівської районної
ради, головний лікар комунального
некомерційного підприємства
„Олександрівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги”
Олександрівської районної ради
Постійно
V. Заходи з організації героїко-патріотичного виховання юнаків під
час проведення приписки
І. Спільно з сільськими селищними радами та громадськими організаціями
здійснити заходи щодо виховання молоді в дусі патріотизму і виконання свого
конституційного обов'язку щодо захисту України.
Олександрівський районний військовий
комісаріат, сектор запобігання і
виявлення корупції, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації
Постійно у період проведення
приписки
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2. Проводити зустрічі посадових осіб військового комісаріату, сільських та
селищних рад з допризовниками і призовниками та їх батьками, з працівниками
підприємств, установ з питань проведення приписки та підготовки молоді до
служби в армії, роз'яснення вимог Закону України „Про військовий обов'язок і
військову службу”, ролі та місця Збройних Сил України, соціальної значимості
військової служби.
Олександрівський районний військовий
комісаріат, сектор запобігання і
виявлення корупції, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації
Постійно у період проведення
приписки
3. Проводити у період проведення приписки роботу щодо виховання у
допризовників і призовників упевненості в необхідності захисту України.
Олександрівський районний військовий
комісаріат
Постійно у період проведення
приписки
4. Систематично висвітлювати на сторінках районної газети „Вперед”
матеріали з практичного досвіду організації героїко-патріотичного виховання,
ходу проведення приписки громадян до призовних дільниць, підготовки молоді
до служби в Збройних Силах України.
Олександрівський районний військовий
комісаріат
Постійно у період проведення
приписки
5. Спільно з місцевими органами виконавчої влади, керівним складом
правоохоронних органів дотримуватись виконання вимог Закону України „Про
військовий обов'язок і військову службу”.
Олександрівський районний військовий
комісаріат, сектор запобігання і
виявлення корупції, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації
Постійно у період проведення
приписки
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6. Забезпечити організацію на призовних дільницях райвійськкомату
роботу щодо, формування у допризовної і призовної молоді вірності народу
України, високої громадянської відповідальності за захист суверенної
Української держави, вірність героїчним традиціям українського народу та його
Збройним Силам.
В військкоматі привести у відповідність із законодавчими актами України
куточок (місце) правових знань.
Спільно з органами правопорядку (поліція, суд) організувати цикл лекцій
та бесід на правові теми за участю військових юристів.
Залучати до цієї роботи ветеранів війни і Збройних Сил України,
представників комітету солдатських матерів.
Олександрівський районний військовий
комісаріат
Січень-березень 2019 року
7. Систематично аналізувати стан роботи щодо героїко-патріотичного
виховання і підготовки юнаків до служби у Збройних Силах України, підводити
підсумки з даного питання.
Олександрівський районний військовий
комісаріат, сектор запобігання і
виявлення корупції, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації
Січень-березень 2019 року
_______________________

