ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

О^

№

Про підготовку до проведення
в районі весняного призову
громадян України на
строкову військову службу
у квітні-травні 2018 року
З метою забезпечення організованої підготовки та проведення в районі
призову громадян на строкову військову службу, відповідно до Закону України
«Про військовий обов'язок і військову службу», керуючись статтею 6, пунктом
4 статті 27, пунктом 4 статті 28, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити план заходів з підготовки та проведення у 2018 році в
Олеїнківському районі призову громадян України на строкову військову
службу згідно з додатком 1.
2. Затвердити склад районної призовної комісії згідно з додатком 2.
3. Затвердити резервний склад районної призовної комісії згідно з
додатком 3.
4. Рекомендувати військовому комісару районного військового
комісаріату Панасюку С.А. спільно з районною призовною комісією:
4.1. Організувати проведення інструктивно-методичних занять з
членами районної призовної комісії, інспекторами військово-облікових столів
виконкомів місцевих рад, посадовими особами районного
військового
комісаріату, відповідальними за обліково-призовну роботу, лікарямиспеціалістами, технічними працівниками та особами
обслуговуючого
персоналу, які залучаються до роботи на призовній ділянці за результатами
осіннього призову 2017 року та з урахуванням завдань на черговий весняний
2018 року призов.
4.2. Довести до відома кожної посадової особи, яка забезпечує
проведення чергового призову, перелік обов'язків та попередити про
відповідальність за неналежне виконання Закону України «Про військовий
обов'язок і військову службу».
4.3. Здійснити через засоби масової інформації роз'яснювальну роботу
з населенням щодо чергового призову на строкову військову службу.
4.4. Роботу призовної комісії розпочати з 02 квітня 2018 року згідно з
графіком проходження призовної комісії юнаків 1991-1999 року народження
(додаток 4).
.
.

5. З метою якісного підбору та призначення призовників за видами й
родами військ, вивчення їх морально-ділових якостей, здібностей для найбільш
ефективного використання на військовій службі, проведення професійнопсихологічного підбору утворити на час призову громадян позаштатну групу
професійно-психологічного відбору на чолі з Царапорою В.В. - головним
спеціалістом районного військового комісаріату та ввести до її складу
працівника Олешківського відділення поліції Новокаховського відділу поліції
ГУНП Херсонської області.
6. Рекомендувати міському, сільським, селищним головам, головам
об'єднаних територіальних громад, керівникам підприємств, господарств та
установ району забезпечити виконання заходів щодо своєчасного прибуття
призовників для проходження призовної комісії, для чого виділити транспорт,
вивільнити від роботи (навчання) у відповідності з чинним законодавством та
згідно з графіком проведення комісії, а також передбачити в місцевих
бюджетах виділення необхідних коштів на забезпечення безоплатного проїзду
призовників до призовної дільниці.
7. Рекомендувати головним лікарям КП «Олешківська центральна
районна лікарня» Попенку О.І., КЗ «Олешківський центр первинної медикосанітарної допомоги» Сердюковій С.О. організувати:
- виділення лікарів і середнього медичного персоналу до складу
призовної медичної комісії (згідно додатку 5). Оплату праці медпрацівників
провести по основному місцю роботи, до нічних чергувань не залучати.
- якісне проведення медичних оглядів призовників, методичне та фахове
керівництво роботою спеціалістів у медичній комісії військового комісаріату,
виключити можливість призову на строкову військову службу осіб, які за
станом здоров'я є непридатними до військової служби;
- додаткове медичне обстеження призовників у районній лікарні
(до 10 днів). Про їх результати у триденний строк повідомляти до районного
військового комісаріату;
- матеріально-технічне оснащення медичної комісії медикаментами,
інструментами та медичним майном.
- медогляд призовників весняного призову провести з 19 лютого
по 29 травня 2018 року на базі приміщення районного військового комісаріату
згідно графіку (додаток 6).
9. Рекомендувати відділу державної реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби районного управління юстиції в області в семиденний
строк повідомляти районному військовому комісаріату про зміну призовниками
прізвища, імені та по батькові, стану одруження (розлучення), випадки
реєстрації смерті призовника, а також інші дані.
10. Рекомендувати органам досудового розслідування в семиденний
строк повідомляти районний військовий комісаріат про призовників, щодо яких
ведеться досудове розслідування.
11. Рекомендувати міжрайонній медико-соціальній експертній комісії у
семиденний строк повідомляти в районний військовий комісаріат про всіх
призовників, яких визнано інвалідами.
13. Рекомендувати районному відділенню поліції Новокаховського
відділу поліції ГУНП Херсонської області разом з 'районним військовим
комісаріатом організувати спільну оперативну групу по розшуку та доставці до

районного військового комісаріату призовників, які ухиляються від
проходження призовної комісії, а також виділити одного чергового на призовну
дільницю на період призову.
14. Рекомендувати голові правління ПАТ «Автотранс» Ясінському С.М.
вжити заходів щодо виділення автотранспорту за заявкою районного
військового комісаріату для відправлення призовників до обласного збірного
пункту у м. Херсон.
15. Відправку призваних до Збройних Сил України проводити в строки
визначені наказом Міністра Оборони України і Командувача військами
Південного оперативного командування.
16. Районній призовній комісії, районному військовому комісару
Панасюку С.А. підсумки призову розглянути в червні 2018 року на нараді за
участю міського, селищних, сільських голів, керівників підприємств, установ та
організацій, про що проінформувати відділ юридичної, мобілізаційної роботи,
взаємодії з правоохоронними органами та з питань управління персоналом
апарату районної державної адміністрації до 20 червня 2018 року.
17. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови
районної державної від 17 серпня 2017 року № 500 «Про підготовку до
проведення в районі осіннього призову громадян України на строкову військову
службу у жовтні-листопаді 2017 року».
18. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Баранова О.В.

Голова районної
державної адміністрації

Додаток 1
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
№

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та проведення навесні 2018 року в Олешківському районі
призову громадян України на строкову військову службу
№
з/п
1

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

2

3

1.

Забезпечити організацію взаємодії районної державної
адміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого
самоврядування, районного військового комісаріату, районного
відділення поліції Новокаховського ВП ГУНП Херсонської
області та інших установ і організацій, які відповідно до
чинного законодавства беруть участь у заходах, пов'язаних з
підготовкою та проведенням призову

До 19 лютого

2.

Організувати взаємодію органів місцевого самоврядування та
районного військового комісаріату з питань виділення
необхідної кількості технічних працівників, лікарів-спеціалістів,
транспортних засобів

До 19 лютого

4
Відділ юридичної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з
правоохоронними органами апарату
районної державної адміністрації,
районний військовий комісаріат (за
згодою), районне відділення поліції
Новокаховського ВП ГУНП
Херсонської області (за згодою)
Відділ юридичної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з
правоохоронними органами апарату
районної державної адміністрації,
районний військовий комісаріат (за
згодою)

3.

4.

Забезпечити проведення оповіщення та виклику призовників,
які підлягають черговому призову на строкову військову
службу, для: - проведення контрольного медичного огляду;
Лютий-березень
- відправки на військову службу
Квітень-травень
Надати до районного військового комісаріату сигнальні списки
призовників з лікувально-профілактичних закладів, диспансерів,

До 19 лютого

Виконкоми місцевих рад, районний
військовий комісаріат (за згодою)
КП «Олешківська центральна районна
лікарня» (за згодою), КЗ

органів внутрішніх справ, органів дізнання та досудового
слідства

«Олешківський ЦПМСД» (за згодою),
районне відділення поліції
Новокаховського ВП ГУНП
Херсонської області (за згодою)
У період
підготовки та
проведення
призову

5.

Забезпечити проведення медичних досліджень призовникам,
які підлягають черговому призову на строкову військову службу

6.

Забезпечити призовну дільницю необхідним медичним
обладнанням, інструментарієм та медичними препаратами

7.

Провести інструкторсько-методичні заняття з представниками
сільських (селищних) рад, міськвиконкому, відповідальними за
ведення військового обліку, стосовно порядку проведення
оповіщення та виклику призовників

8.

Провести інструкторсько-методичні заняття з лікарями районної
військово-лікарської комісії

До 19 лютого

9.

Провести контрольний медичний огляд призовників лікарями
районної військово-лікарської комісії

з 19 лютого

10.

11.

Забезпечувати контроль за ходом додаткового медичного
обстеження призовників, дотриманням термінів їх проведення
(не більше 10 днів)
Вирішити
питання
щодо
забезпечення
безоплатного
перевезення призовників до призовних дільниць та для
проходження додаткового медичного обстеження

До 19 лютого

До 19 лютого

У період
підготовки та
проведення
призову
До 19 лютого

КП «Олешківська центральна районна
лікарня» (за згодою), КЗ
«Олешківський ЦПМСД» (за згодою)
КП «Олешківська центральна районна
лікарня» (за згодою), КЗ
«Олешківський ЦПМСД» (за згодою)
Відділ юридичної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з
правоохоронними органами апарату
районної державної адміністрації,
районний військовий комісаріат (за
згодою)
КП «Олешківська центральна районна
лікарня» (за згодою), КЗ
«Олешківський ЦПМСД» (за згодою)
КП «Олешківська центральна районна
лікарня» (за згодою), КЗ
«Олешківський ЦПМСД» (за згодою),
районний військовий комісаріат (за
згодою)
КП «Олешківська центральна районна
лікарня» (за згодою), КЗ
«Олешківський ЦПМСД» (за згодою),
районний військовий комісаріат (за
згодою)
Виконкоми місцевих рад (за згодою)

12.

Забезпечувати здійснення через засоби масової інформації
роз'яснювальної роботи з населенням щодо призову на строкову
військову службу. Під час роботи акцентувати увагу на рішенні
Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня
Щотижня в період
2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та
підготовки та
зміцнення її обороноздатності», введеному в дію Указом
проведення
Президента України від 24 вересня 2014 року № 744/2014, щодо
призову
унеможливлення залучення військовослужбовців строкової
військової служби до виконання бойових завдань у зоні
проведення антитерористичної операції в Донецькій та
Луганській областях

13.

Утворити позаштатну групу професійно-психологічного відбору

До 19 лютого

14.

Забезпечувати проведення розшуку та доставки призовників, які
не з'явились на призовні дільниці за повістками, у військові
комісаріати

У період
підготовки та
проведення
призову

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Відділ юридичної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з
правоохоронними органами апарату
районної державної адміністрації,
сектор зв'язків із ЗМІ, громадськістю
і з питань внутрішньої політики
районної державної адміністрації,
районний військовий комісаріат (за
згодою), редакція газети «Вісник
Олешшя» (за згодою), виконкоми
місцевих рад (за згодою)
Відділ юридичної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з
правоохоронними органами апарату
районної державної адміністрації,
відділ освіти районної державної
адміністрації, районний військовий
комісаріат (за згодою)
Відділ юридичної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з
правоохоронними органами апарату
районної державної адміністрації,
районний військовий комісаріат (за
згодою), районне відділення поліції
Новокаховського ВП ГУНП
Херсонської області (за згодою)

Л.Є. Попова

Додаток 2
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
№
Склад
районної призовної комісїі
Кравченко-Скалозуб
Олена Валентинівна

- голова районної державної адміністрації, голова
комісії;

Тюхтіна
Томіла Василіївна

медична сестра дільничного лікаря КЗ
«Олешківський районний центр
первинної
медико-санітарної допомоги», секретар комісії
Члени комісії:

Комзол
Ірина Іванівна

- терапевт дільничний,
(за згодою)

Зубенко Марина
Василівна

- старший інспектор сектора кадрового
забезпечення Олешківського відділення поліції
Новокаховського відділу ГУНП в Херсонській
області (за згодою)

Панасюк

- районний військовий комісар (за згодою)

Сергій Андрійович
СкакунОлександрович
Денис

- головний спеціаліст з мобілізаційної та
режимно-секретної роботи відділу юридичної,
мобілізаційної
роботи,
взаємодії
з
правоохоронними
органами
та з
питань
управління
персоналом
апарату
районної
державної адміністрації

Токаленко
Вікторія Іванівна

- практичний психолог Олешківської
спеціалізованої ЗОШІ-ІІІ ступенів № 2

Котюк
Валерій Володимирович

- головний спеціаліст відділу освіти, сім і, молоді
та спорту управління освіти, культури, сім'ї, молоді
та спорту районної державної адміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації
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Додаток З
до розпорядження голови
районної державної адміністрації

№

Резервний склад
районної призовної комісії
Баранов
Олег Володимирович

заступник
голови
районної
адміністрації, голова комісії

державної

Сисоєнко
Ольга Сергіївна

медична сестра КЗ «Олешківський районний
центр медико-санітарної допомоги, секретар комісії

Решетняк
Любов Леонідівна

медична сестра КЗ «Олешківський ЦПМСД»,
секретар комісії, (за згодою)
Члени комісії:

Альохін
Василь Петрович

- головний спеціаліст відділу освіти, сім і, молоді
та спорту управління освіти, культури, сім'ї,
молоді та спорту районної державної адміністрації

Дехнич
Владислав Анатолійович

- старший інспектор сектору патрульної поліції
Олешківського відділення Новокаховського відділу
ГУНП в Херсонській області (за згодою)

Колісніченко
Анна Василівна

- практичний психолог Олешківської
спеціалізованої ЗОШІ-ІІІ ступенів № 4

Мєньков
Андрій Васильович

- начальник відділу юридичної, мобілізаційної
роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з
питань управління персоналом апарату районної
державної адміністрації

Десятков Володимир
Олександрович

- начальник відділення комплектування
районного військового комісаріату (за згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації
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Додаток 4
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
№

ГРАФІК
проходження призовної комісії юнаків 1991-1999 року народження
навесні 2018 року

Зиноградівська

32

5

Зеликокопанівська

73

6

<озачелагерська

72

50

50

50

50

50

50

50

46

28.05

46

23.05

50

07.05

50

02.05

50

19
50

41

21
50

42

31
13

13

11 Раденська
12 Солонцівська

34

40

13 Гарасівська
14 Щасливська

40

32

8

9

42

23
19

50

30.04

25.04

18.04

17.04

16.04

11.04

10.04

50

100

856

50

28

9 Лодо-Калинівська
10 Підстепненська

ВСЬОГО

50

а
о

59

24

15 Ю в і л е й н а

22.05

56

21.05

3 Брилівська

50

с

12

18

4

7 ІСостогризівська
8 Новомаячківська

09.04

312

16.05

^брикосівська

о

15.05

Злешківська

О
сі
сч

14.05

1

2

їсть

04.04

Найменування
місцевих р а д

03.04

№
з/
п

02.04

Дні я в к и

23
17
14

53

59

50

50

Керівник апарату районної
державної адміністрації

53

50

47

54

50

41

40
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Резервні дні

Додаток 5
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
№

Список спеціалістів та середнього медичного персоналу,
які залученні на період проведення весняного призову у 2018 році
Старший лікар призовної комісії:
1. Комзол І.І.
Лікарі спеціалісти:
1. Офтальмолог
2. Стоматолог
3. Хірург

Основний склад
• Глущук В.Г.
• Євенко Д.Д.
Мнацаканян Ш.В

4. Терапевти
5. Невропатолог

- Комзол І.І.
-Бабушкіна Н.І.

6. Психіатр
7. ЛОР-лікар
8. Дерматолог
9. Нарколог

- Терещенко О.О.
- Кудас В.В.
- Шарапенко Д.Л.
- Олещук В.Ф.

Резервний склад
- Раковець Л.К.
- Глущук Л.К.
- Моргун П.В.
- Кавун С.О
-.Кривоспицький О.І.
- Юндт В.О.
- Попенко Н.О.
- Климчук О.А.
- Панчишко О.В.
- Борисов В.І.
- Соболь А.Л.
- Терещенко О.О.
- Панчишко О.В.

Середній медперсонал:
1. Медсестра
2. Медсестра
(окуліст, лор)
3. Медреєстратор
4. Секретар

Керівник апарату районної
державної адміністрації

БойкоЛ.І.,
Бондар О.Д
• Карнаух Ю.І., Новицька В.А.
Решетняк Л.Л., Усенко О.С.
Тюхтіна Т.В., Сисоєнко О.С.
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Додаток 6
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
№

ГРАФІК
проходження медичної комісії юнаків 1991 - 1999 року народження та здачі аналізів,
рентгенологічного обстеження органів грудної клітини,
електрокардіограми навесні 2018 року
Д н і ЯВКИ
№
з/
п

1
2
3
4
5
6

Найменування

місцевих рад

к-ть

Олешківська
Абрикосівська
Брилівська

312
18
56

Зиноградівська

32

Великокопанівська

73
72
24

7
8

•Созачелагерська
<остогризівська
Новомаячківська

100

9

Подо-Калинівська

31

10

Підстепненська

11
12

Ряденська

13
34

Солонцівська
13 Гарасівська
14'. Щасливська
15 Ювілейна
ВСЬОГО
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о
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О
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о
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оо
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О
о

о
о
1/-)
о
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о
ЧО
о

ся
О

ся
о
ся

ся
о
•чг

ся
о

12

50

50

50

50

ся
О
сч

ся
О
о
м

сі
о

50

50

50

50

50

50

50

50

сі
о

сч

ся
о

ся
о
о\
«ч

ТІо
ся
о

•тг
о
ІГ)
о

•«зо
о

о
см

о

о

о
сч

о
чо

і/Ч
о
ся
о

о
о

о
Г--

іп
о
тґ
СЧ

о
(N1

18
56
32
23

50
50

22

50

34

24
50

50

50

50

31
13
34

9
40
23
19
856

гч
о
ю
<ч

9
40
23
47

55

56

41

41

Керівник апарату
районної державної адміністрації

50

40

19
42

Р е з е р в н і дні

Л.Є.Попова

