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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
•• ■ ••• голови районної державної адміністрації

<Р£ & 2Ш .1 смт Новопсков № V

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 
21 грудня 2019 року № 401 «Про приписку громадян 2003 року народження до 
призовної дільниці Старобільсько - Новопсковського об’єднаного районного 
військового комісаріату»

Відповідно до ст.ст. 6, 25, 27, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст.ст. 14, 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 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 21.03.2002 № 352, Положення про військово-лікарську 
експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 
від 14 серпня 2008 року № 402, листа Старобільсько - Новопсковського об’єднаного 
районного військового комісаріату від 25 грудня 2019 року № ВК/1432, з метою взяття 
громадян на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності для проходження 
військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності, рівня 
фізичної підготовки та організованого проведення приписки громадян до районної 
призовної дільниці в Новопсковському районі Луганської області 
з о б о в ' я з у ю :

1. Внести зміни до п. З розпорядження голови райдержадміністрації від 
21 грудня 2019 року № 401 «Про приписку громадян 2003 року народження до призовної 
дільниці Старобільсько - Новопсковського об’єднаного районного військового 
комісаріату», виклавши персональний основний та резервний склад районної комісії з 
питань приписки громадян чоловічої статі 2003 року народження до районної призовної 
дільниці у 2020 році в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Олександра Скорохода.

В. о. голови 0/ Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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Персональний основний склад 
районної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2003 року народження до

районної призовної дільниці у 2020 році

С. СВИРИДЕНКО

В. НЕЛЕНЬ

О. СКОРОХОД

0. ІЗЮМСЬКИЙ

1. ВІННІК

Р. МІФТАХОВ

с. сопов

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

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

Члени комісії:

заступник голови Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області;

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 Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області;

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

головний спеціаліст відділення комплектування 
Старобільсько-Новопсковського об'єднаного районного 
військового комісаріату (за згодою)

Керівник апарату 
райдержадміністрації

^ 7  /
Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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Персональний резервний склад 
районної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2003 року народження

до районної призовної дільниці у 2020 році

С. ВОИТЕНКО заступник військового комісара - начальник 
відділення комплектування Старобільсько 
Новопсковського об'єднаного районного військового 
комісаріату, капітан, голова комісії (за згодою);

Т. ГУСАРОВА медична сестра Новопсковського районного 
територіального медичного об’єднання, секретар 
комісії (за згодою);

Члени комісії:

Л. ЧЕРНЯК керівник апарату Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області;

І. ШЕПІТЬКО заступник начальника сектору превенцп 
Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Луганській області 
(за згодою);

С. КУЗНЄЦОВА начальник відділу освіти Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області.

Керівник апарату 
райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК


