
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Про нриниску 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 
14.08.2008 № 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 
з о б о в ' я з у ю :

1. Провести у Новопсковському районі Луганської області приписку 
громадян чоловічої статі 2003 року народження до районної призовної дільниці 
Старобільсько-Новопсковського об'єднаного районного військового 
комісаріату з 02 січня по 31 березня включно 2020 року.

2. Дозволити районній комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 
2003 року народження у 2020 році проводити додаткові засідання у період з 
01 квітня 2020 року по 31 грудня 2020 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 2003 року народження до 
районної призовної дільниці у 2020 році, що додаються.
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4. Затвердити персональний основний та резервний склад медичної 
комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2003 року народження до 
районної призовної дільниці у 2020 році, що додається.

5. Рекомендувати:

1) начальнику Новопсковського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Луганській області Юрію КОВТУНУ:

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 комунального некомерційного підприємства 
«Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської 
районної ради» Едуарду ЧУГАЮ та голові комісії з припинення діяльності, 
в.о. головного лікаря Новопсковського районного територіального медичного 
об’єднання Олексію НЕСТЕРЕНКУ:

а) забезпечити лікарів медичної комісії з питань приписки громадян 
чоловічої статі 2003 року народження до районної призовної дільниці 
необхідними медикаментами, інструментами, медичним обладнанням та 
господарським майном згідно додатку 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 військового 
комісаріату 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 
2020 року;

3) сільським, 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 31 грудня 2019 року подати до Старобільсько- 
Новопсковського об'єднаного районного військового комісаріату списки 
громадян чоловічої статі 2003 року народження у встановленій формі;



б) в термін до 10 січня 2020 року оформити особові справи з необхідним 
переліком документів на громадян чоловічої статі 2003 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці.

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

В. о. голови С вітлана СЛЮ СА РЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
2 .1 г^іл^ш  Ю 1?р$Уі

П ерсональний основний склад 
районної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2003 року 

народж ення до районної призовної д ільниці у 2020 році

О. СКОРОХОД

В. НЕЛЕНЬ

заступник голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області, 
голова комісії;

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

Члени комісії:

С. СВИРИДЕНКО

О. ІЗЮМСЬКИИ

І. ВІННЇК

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

заступник начальника Новопсковськош відділу 
поліції Головнош 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;

Р. МІФТАХОВ

с. сопов

завідувач поліклінічним відділенням 
Новопсковськош 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 Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 

4 Ц І г Оі

П ерсональний резервний склад 
районної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2003 року 

народж ення до районної призовної дільниці у 2020 році

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

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

Члени комісії:

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

І. ШЕПІТЬКО заступник начальника сектору превенцн 
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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 

Пл^илгОЄ9к № Ч&і

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

2003 року народження до районної призовної дільниці у 2020 році

В. СОЛОШЕНКО лікар-хірург, лікар-дерматолог 
Новопсковського районного територіального 
медичного об’єднання (за згодою);

С. CIPEHKG лікар-психіатр Новопсковської о районного 
територіального медичного об’єднання (за 
згодою);

Л. СОЛОВЙОВА лікар-невропатолог Новопсковського 
районного територіального медичного 
об’єднання (за згодою);

Л. МАРЧЕНКО лікар-офтальмолог Новопсковського 
районного територіального медичного 
об’єднання (за згодою);

Р. МІФТАХОВ завідувач поліклінічного відділення 
Новопсковської центральної районної лікарні, 
лікар-отоларинголог Новопсковського 
районного територіального медичного 
об’єднання (за згодою);

О. ВОРОНЦОВА завідувач терапевтичним відділенням 
Новопсковського районного територіального 
медичного об’єднання, лікар-терапевт 
(за згодою);

Б. СТО ДУХ лікар-стоматолог Новопсковського районного 
територіального медичного об’єднання 
(за згодою).

Керівник апарату
райдержадміністрації j .  Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
11 гігл^дшг.РГ9к № 401

П ерсональний резервний склад 
районної медичної комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 

2003 року народження до районної призовної дільниці у 2020 році

І. СОЛОВЙОВ - начальник медичної служби
Новопсковського районного 
територіального медичного об’єднання 
(за зшдою):

О. КАЧМАРСЬКИЙ - лїкар-хірург Новопсковського районного
територіального медичного об’єднання 
(за згодою);

В. ПИСАРЕНКО - лікар-невропатолог Новопсковського
районного територіального медичного 
об’єднання (за згодою);

О. МУРАВЙОВ - лікар-стоматолог Новопсковського
районного територіального медичного 
об’єднання (за згодою);

М. МОТУНОВ - лікар-офтальмолог Новопсковського
районного територіального медичного 
об’єднання (за згодою);

А. БОВА - лікар-терапевт Новопсковського районного
територіального медичного об'єднання 
(за згодою).

Керівник апарату
райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК


