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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної держ авної адміністрації

смт Новопсков № Ч £>5

Про підготовку та проведення призову 
громадян України на строкову військову службу 
до Н аціональної гвардії України у  серпні 2017року

Відповідно до ст.ст. 6, 25, 27, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу 
Президента України від 07 липня 2017 року № 178/2017 «Про проведення у серпні 2017 
року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії 
України», 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 М іністра 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, з 
метою підтримання Збройних Сил України, інших військових формувань у боєздатному 
стані та реалізації громадянами України чоловічої статі, яким до дня відправлення у 
військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не 
мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, 
конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, організації та якісного проведення у 
Новопсковському районі призову на строкову військову службу:

1. Затвердити план заходів з підготовки та проведення у Новопсковському районі 
призову і відправки громадян призовного віку 1990-1997 років народження на військову 
строкову службу до Національної гвардії України у серпні 2017 року, що додається.

2. Затвердити основний та резервний склад районної призовної комісії на період 
призову на військову строкову службу до Національної гвардії України у серпні 2017 року, 
що додаються.

3. Затвердити персональний склад основної та резервної призовної медичної комісії, 
лікарів-спеціалістів у період призову на строкову військову службу до Збройних Сил 
України та інших військових формувань України у серпні 2017 року, що додаються.

4. Рекомендувати:
4.1 Головному лікарю Новопсковського районного територіального медичного 

об’єднання Мотунову М.О. та головному лікарю Комунального закладу «Новопсковський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Калюжному В.С.:

- забезпечити призовну медичну комісію необхідним медичним інструментарієм;
- роботу призовної медичної комісії організувати на базі Новопсковського районного 

територіального медичного об’єднання та Комунального закладу «Новопсковський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» згідно з графіками роботи Старобільсько- 
Новопсковського ОРВК;



- забезпечити обстеження і лікування призовників до 31 серпня 2017 року, для чого 
виділити необхідну кількість ліжко-місць у відділеннях Новопсковського РТМО.

4.2 Начальнику Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції у Луганській області підполковнику поліції Ковтуну Ю.А.:

- на весь період проведення призову та в дні відправок молоді до Національної 
гвардії України забезпечити охорону громадського порядку на призовній дільниці;

- розробити заходи щодо розшуку призовників, які ухиляються від призову на 
строкову військову службу до Національної гвардії України.

4.3. Селищним і сільським головам, керівникам підприємств, установ та організацій 
забезпечити своєчасне прибуття призовників на призовну дільницю та організувати 
святкові проводи призовників на строкову військову службу до Національної гвардії 
України.

5. Затвердити графік засідань призовної комісії на період призову на строкову 
військову службу до Національної гвардії України у серпні 2017 року, що додається.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрацїї Скорохода О.О.

Перший заступник голови районної 
державної адміністрації, виконуючий  
обов’язки голови районної 
державної адміністрації



П Л А Н
заходів з підготовки та проведення у Новопсковському районі призову та відправки громадян 

призовного віку 1990-1997 років народження на військову строкову службу до Національної
гвардії України у серпні 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

№
з/п

Найменування заходів Термін
виконання

Виконавці

1 Підготувати та надати до районної 
державної адміністрації план підготовки 
щодо забезпечення призову громадян на 
строкову військову службу у серпні 2017 
року.

до 21.07.2017 військовий
комісар

2 Забезпечити підбір лікарів-фахівців для 
комплектування районної призовної комісії

до 21.07.2017 військовий комісар, 
головний лікар 

Новопсковського РТМО
3 Підготувати та провести інструктивне 

заняття з членами районної призовної 
комісії, технічними працівниками, 
медичним та обслуговуючим персоналом, 
залучених на період призову для роботи на 
призовній дільниці, а також з начальниками 
відділів кадрів, начальниками військово- 
облікових столів про порядок оповіщення 
призовників, забезпечення їх направлення 
на призовну дільницю та оформлення 
установлених документів.

до 25.07.2017 військовий комісар

4 Підготувати приміщення призовної 
дільниці, перевірити наявність та справність 
обладнання, необхідного для роботи

до 31.07.2017 військовий комісар, 
заступник голови 

райдержадміністрації 
згідно з розподілом 

обов’язків

5 Перевірити повноту та наявність облікових 
даних, наявність призовних ресурсів у ВК, 
законність представлення відстрочок від 
призову на строкову військову службу до 
Національної гвардії України. Виконати дії 
щодо розшуку осіб, які порушили 
військово-облікову дисципліну, скласти 
особові списки призовників старшого 
призовного віку, які втратили право на 
відстрочку з метою першочергового їх 
призову.

до
31.07.2017

військовий комісар

6 Скласти план проведення призову та 
відправки призовників на обласний збірний 
пункт

до 31.07.2017 військовий комісар

7 Організувати проводи молоді на строкову 
військову службу до Національної гвардії 
У країни

до 10.08.2017 виконкоми сільських, 
селищних рад, військовий 

комісар, завідувач 
сектору молодіжної 
політики, фізичної 
культури та спорту 

райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

20  и/гсхщ* НЄГ

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
районної призовної комісії на період призову 

на строкову військову службу до Національної гвардії України у серпні 2017 року

Скороход О.О. 

Чумак Л.В.

заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;

медична сестра Новопсковського РТМО, секретар комісії (за 
згодою);

Члени комісії:

Матірко ЕЮ. військовий комісар Старобільсько-Новопсковського ОРВК, 
полковник (за згодою);

Ізюмський О.П.

Віннік І.В.

Ш ейкіна Н.В.

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

завідувач сектору молодіжної політики, фізичної культури і 
спорту райдержадміністрації;

лікар -  терапевт підлітковий комунального закладу 
«Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
(за згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД  
районної призовної комісії на період призову 

на строкову військову службу до Національної гвардії України у серпні 2017 року

Черняк Л.В. 

Гусарова Т.В.

Бугайов І.А.

Бондар А.М.

Кузнецова С.А. 

Міфтахов Р.А.

керівник апарату райдержадміністрації, голова комісії;

медична сестра Новопсковського РТМО, секретар комісії (за 
згодою);

Члени комісії:

заступник військового комісара -  начальник відділення 
комплектуванні та призову Старобільсько -  Новопсковського 
ОРВК (за згодою);

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

головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації;

завідувач поліклінічним відділенням Новопсковського РТМО (за 
згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  
основної призовної медичної комісії, лікарів-спеціалістів 

період призову на строкову військову службу до Національної гвардії України
у серпні 2017 року

Солошенко В.В. - лікар-хірург Новопсковського РТМО (за згодою);

Сіренко С.В. - лікар-психіатр Новопсковського РТМО (за згодою);

Соловйова Л.М. -лікар-невропатолог Новопсковського РТМО
згодою);

(за

Муравйов О.П. - лікар-стоматолог Новопсковського РТМО 
згодою);

(за

М арченко Л.І. - лікар-офтальмолог Новопсковського РТМО 
згодою);

(за

М іфтахов Р.А. - лікар-отоларинголог Новопсковського РТМО 
згодою);

(за

Приходько В.С. - лікар загальної практики сімейної медицини 
згодою);

(за

Солошенко В.В. - лікар -  дерматолог Новопсковського РТМО 
згодою).

(за



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  
резервної призовної медичної комісії, лікарів-спеціалістів 

період призову на строкову військову службу до Національної гвардії України
у серпні 2017 року

Качмарський О.А. - лікар-хірург Новопсковського РТМО (за згодою);

Писаренко В.Д. - лікар-невропатолог Новопсковського РТМО (за
згодою);

Мотунов М.О. - лікар -  офтальмолог Новопсковського РТМО (за
згодою);

Приходько С.С. - лікар -  психіатр Новопсковського РТМО за
згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

Г Р А Ф І К  
засідань призовної комісії на період призову 

на строкову військову службу до Національної гвардії України
у серпні 2017 року

№
з/п

серпень вересень

1 2 3
Е 02.08.2017
2. 04.08.2017
3. 08.08.2017
4. 10.08.2017
5. 14.08.2017
6. 16.08.2017
7. 18.08.2017
8. 22.08.2017
9. 24.08.2017
10. 30.08.2017


