
НОВОПСКОВСЬК А РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

головні районної державної адміністрації

смт. Новопсков

Про приписку громадян 2004 року народження до призовної дільниці Старобільсько - 
Новопсковського об’єднаного районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки

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 14.08.2008 № 402, 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
зобов'язую:

1. Провести у Новопсковському районі Луганської області приписку громадян 
чоловічої статі 2004 року народження до районної призовної дільниці Старобільсько- 
Новопсковського об'єднаного районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки з 04 січня по 31 березня включно 2021 року.

2. Дозволити районній комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2004 року 
народження у 2021 році проводити додаткові засідання у період з 
01 квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року у разі виникнення необхідності проведення 
приписки громадян, яких додатково розшукано або, які повернулися з медичного обстеження 
(лікування), та стосовно яких необхідно повторно розглянути питання про їх придатність до 
військової служби за станом здоров'я.

3. Затвердити персональний основний та резервний склад районної комісії з питань 
приписки громадян чоловічої статі 2004 року народження до районної призовної дільниці у 
2021 році, що додаються.

4. Затвердити персональний основний та резервний склад медичної комісії з питань 
приписки громадян чоловічої статі 2004 року народження до районної призовної дільниці у 
2021 році, що додається.

5. Рекомендувати:
1) начальнику Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Луганській області Дмитру Волошину:
а) забезпечити охорону громадського порядку у період проведення приписки 

громадян до призовної дільниці;
б) розробити заходи щодо розшуку громадян, утворити пошукову групу для розшуку і 

доставки громадян, які не прибули до районної комісії з питань приписки.



2) в. о. директора КНП «Новопсковський центр первинної медико-санітарної 
допомоги Новопсковської районної ради» Едуарду Чугаю та в.о. головного лікаря 
КНП «Новопсковське територіальне медичне об’єднання» Сергію Костенку:

а) забезпечити лікарів медичної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 
2004 року народження до районної призовної дільниці необхідними медикаментами, 
інструментами, медичним обладнанням та господарським майном згідно з додатком 6 
Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого 
наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402;

б) організувати роботу медичної комісії з питань приписки на призовній дільниці 
Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки та виділити за потребою необхідну кількість ліжко- 
місць в районній лікарні;

в) забезпечити обстеження і лікування допризовників згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 05 серпня 1994 року № 532 «Про обов'язкові медичні огляди деяких 
категорій населення»;

г) медичні огляди і лікування допризовників завершити до 31 березня 2021 року;
3) селищним головам, керівникам підприємств, установ, організацій Новопсковського 

району відповідно до ст. 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:
а) в термін до 30 грудня 2020 року подати до Старобільсько - Новопсковського 

об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
списки громадян чоловічої статі 2004 року народження у встановленій формі;

б) в термін до 20 січня 2021 року оформити особові справи з необхідним переліком 
документів на громадян чоловічої статі 2004 року народження, які підлягають приписці до 
призовної дільниці.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

Персональний основний склад 
районної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2004 року народження до 

районної призовної дільниці у 2021 році

С. СВИРИДЕНКО військовий комісар Старобільсько-Новопсковського 
ОРТЦК та СП, капітан, голова комісії (за згодою);

Н.КОНОВЧЕНКО медична сестра КНП «Новопсковське ТМО», секретар 
комісії (за згодою);

Члени комісії:

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

І. ВІННІК головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області;

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

Р. М1ФТАХОВ завідувач поліклінічним відділенням КНП 
«Новопсковське районне територіальне медичне 
об’єднання» (за згодою);

С. СОПОВ головний сержант-командир відділення взводу охорони - 
старший прапорщик Старобільсько-Новопсковського 
ОРТЦК та СП (за згодою).

Людмила ЧЕРНЯК
Керівник апарату
райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
2 у

Персональний резервний склад
районної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2004 року народження до 

районної призовної дільниці у 2021 році

А.ГРЕЧИШКІН Заступник військового комісара з ТРО Старобільсько- 
Новопсковського ОРТЦК та СП. майор, голова 
комісії (за згодою);

Н.КОВАЛЬОВА медична сестра КНП «Новопсковське ТМО», 
секретар комісії (за згодою);

Члени комісії:

В.ПУТИЛЯ начальник сектору превенції Новопсковського 
відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Луганській області, майор (за згодою);

Є.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
старший офіцер відділення призову Старобільсько- 
Новопсковського ОРТЦК та СП , старший лейтенант 
(за згодою).

Керівник апарату
райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
рай держадм ін істрації

Персональний основний склад
районної медичної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2004 року 

народження до районної призовної дільниці у 2021 році

B. СОЛОШЕНКО

C. СІРЕНКО

Л. СОЛОВЙОВА

Л. МАРЧЕНКО

Р. МІФТАХОВ

Н.НЕСТЕРЕНКО

Б. СТОДУХ

Н.КОНОВЧЕНКО

Керівник апарату
райдержадміністрації

лікар-хірург, лікар-дерматолог КНП «Новопсковське 
ТМО» (за згодою);

лікар-психіатр КНП «Новопсковське ТМО»
(за згодою);

лікар-невропатолог КНП «Новопсковське ТМО»
(за згодою);

лікар-офтальмолог КНП «Новопсковське ТМО» 
(за згодою);

завідувач поліклінічним відділенням Новопсковської 
центральної районної лікарні, лікар-отоларинголог 
КНП «Новопсковське ТМО» (за згодою);

заступник головного лікаря з експертизи тимчасової 
непрацездатності КНП «Новопсковське ТМО» , 
лікар - педіатр КНП «Новопсковське ТМО» 
(за згодою);

лікар-стоматолог КНП «Новопсковське ТМО» 
(за згодою);

сестра медична КНП «Новопсковське ТМО» 
(за згодою).

Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

Персональний резервний склад 
районної медичної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2004 року 

народження до районної призовної дільниці у 2021 році

І. соловйов заступник головного лікаря з медичної частини 
КНП «Новопсковське ТМО»
(за згодою);

0. КАЧМАРСЬКИЙ лікар-хірург КНП «Новопсковське ТМО» 
(за згодою);

В. ПИСАРЕНКО завідувач неврологічним відділенням КНП
«Новопсковське ТМО», лікар- невропатолог КНП
«Новопсковське ТМО» (за згодою);

М. МОТУНОВ лікар-офтальмолог КНП «Новопсковське ТМО» 
(за згодою);

Р. МІФТАХОВ завідувач поліклінічним відділенням
Новопсковської центральної районної лікарні, 
лікар-отоларинголог КНП «Новопсковське ТМО» 
(за згодою);

Н.КОВАЛЬОВА медична сестра КНП «Ново псковське ТМО» 
(за згодою).

Керівник апарату
райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК


