
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

РУіШШОпШІ М>/Рл смт Новопсков №

Про внесення змін до п. 2 розпорядження 
голови райдержадміністрації 
від 27.08.2019 №281

Відповідно до ст.ст. 6, 25, 27, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст.ст. 8, 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу 
Президента України від ЗО січня 2019 року № 22/2019 «Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові 
призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році», постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та 
прийняття призовників на військову службу за контрактом», наказу Міністра оборони 
України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово- 
лікарську експертизу в Збройних Силах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800, у зв’язку з кадровими змінами 
з о б о в ’ я з у ю:

1. Внести зміни до п. 2 розпорядження голови райдержадміністрації від 27.08.2019 
№ 281 «Про затвердження заходів з підготовки та проведення у Новопсковському районі 
призову і відправки громадян призовного віку 1992-2001 років народження на військову 
строкову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України у жовтні 
-  грудні 2019 року», виклавши основний склад районної призовної комісії на період призову 
на військову строкову службу до Збройних сил України та інших військових формувань 
України у жовтні -  грудні 2019 року у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
А? Н МЩ  №

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
районної призовної комісії на період призову 

на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових 
формувань України у жовтні - грудні 2019 року

Скороход О.О. 

Нелень В. В.

заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;

медична сестра Новопсковського районного територіального 
медичного об'єднання, секретар комісії (за згодою);

Члени комісії:

Свириденко С.М.

Ізюмський О.П.

Віннік І.В.

Міфтахов Р.А.

Сопов С.Й.

військовий комісар Старобільсько-Новопсковського об’єднаного 
районного військового комісаріату, капітан (за згодою);

заступник начальника Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Луганській області, 
підполковник поліції (за згодою);

завідувач сектору з питань молоді, спорту та охорони здоров'я 
райдержадміністрації;

завідувач поліклінічним відділенням Новопсковського районного 
територіального медичного об'єднання, старший лікар, який 
організовує роботу медичної комісії (за згодою);

головний спеціаліст Старобільсько-Новопсковського об’єднаного 
районного військового комісаріату, ветеран військової служби, 
учасник АТО (за згодою).


