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СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2019 р. м. Старобільськ № ЗУ

Про підготовку та проведення 
призову громадян України на 
строкову військову службу у 
квітні -  червні 2019 року

На виконання Указу Президента України від 30.01.2019 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», 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, розпорядження 
голови обласної держадміністрації -  керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 13.02.2019 № 98 «Про підготовку та проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у квітні - червні 2019 року та 
затвердження складу обласної призовної комісії», керуючись статтями 6, 27, 41 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу», з метою організації і проведення 
призову на строкову військову службу в Старобільському районі,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з підготовки та проведення у Старобільському 
районі призову на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до 
військової служби громадян 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: у квітні -  червні 2019 року; у жовтні -  грудні 2019 
року, що додається.

2. Затвердити основний та резервний склад районної призовної комісії на 
період призову на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до 
військової служби громадян 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, що додаються.
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3. Затвердити персональний склад основної та дублюючої призовної 
медичної комісії лікарів-спеціалістів у період призову на строкову військ 
службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України у 
квітні - червні 2019 року, що додаються.

%

4. Рекомендувати:

4.1. Головному лікарю КУ «Старобільське районне територіальне медичне 
об’єднання», головному лікарю з медичного обслуговування населення КУ 
«Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»:

забезпечити призовну медичну комісію необхідним медичним 
інструментарієм;

роботу призовної медичної комісії організувати згідно з графіками роботи 
Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного військового 
комісаріату;

забезпечити обстеження і лікування призовників до 28 червня 2019 року, 
для чого виділити необхідну кількість ліжко-місць у відділеннях 
Старобільського РТМО.

4.2. Начальнику Старобільського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Луганській області:

на весь період проведення призову та в дні відправок молоді до Збройних 
Сил України та інших військових формувань України забезпечити охорону 
громадського порядку на призовній дільниці;

розробити заходи по розшуку призовників, які ухиляються від призову на 
строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових 
формувань України.

4.3. Сільським головам, керівникам підприємств, установ та організацій 
забезпечити своєчасне прибуття призовників на призовну дільницю та 
організувати святкові проводи призовників на строкову військову службу до 
Збройних Сил України та інших військових формувань України.

5. Затвердити графік засідань призовної комісії на період призову на 
строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових 
формувань у квітні - червні 2019 року, що додається.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о.голови О. Калінін

/



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
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ПЛАН
заходів з підготовки та проведення призову на строкову військову службу

у квітні - червні 2019 року

№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці

1 2 3 4

1.

Підготувати та надати в районну державну 
адміністрацію план підготовки щодо 
забезпечення призову громадян на строкову 
військову службу у квітні - червні 2019 року

до
01.03.2019

Військовий 
комісар 

(за згодою)

2. Забезпечити підбір лікарів-фахівців для 
комплектування районної призовної комісії

*
ДО

28.02.2019

Військовий 
комісар, 

головний 
лікар РТМО 
(за згодою),

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

27-
28.02.2019

Військовий 
комісар 

(за згодою)

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

ДО

01.03.2019

Військовий 
комісар 

(за згодою),



5.
Скласти план проведення призову та 
відправки призовників на обласний збірний 
пункт

ДО
01.03.2019

року

Військовий 
комісар 

(за згодою)

6.

Перевірити повноту і наявність облікових 
даних, наявність призовних ресурсів у 
військовому комісаріаті, законність 
представлення відстрочок від призову на 
строкову військову службу. Виконання дій по 
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
28.02.2019

%

Військовий 
комісар 

(за згодою)

7.
Організувати проводи молоді на строкову 
військову службу до Збройних Сил України 
та інших військових формувань України

до початку 
відправок

Військовий 
комісар 

(за згодою), 
відділ сім’ї, 
молоді та 

спорту РДА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області 
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Склад
основної районної призовної комісії на період призову на строкову 

військову службу у квітні - червні 2019 року

ЧЕРНЕНКО В.А. керівник апарату Старобільської
райдержадміністрації, голова комісії;

Члени комісії:

СІКА Р.Л,

ЛИННИК О.А. 

СВІТЛИЧНИЙ І.В. 

ВОРОНІНА Л.І. 

БАЮН С.М.

ГРИГОРЕНКО Н.М.

військовий комісар Старобільсько-

Новопсковського ОРВК, полковник (за згодою);

т. в. о. заступника начальника Старобільського 
ВП ГУ НП в Луганській області (за згодою);

начальник відділу сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації;

методист методичного кабінету відділу освіти 
райдержадміністрації;

головний лікар з медичного обслуговування 
населення КУ «Старобільський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги», лікар, 
який організовує роботу медичного персоналу 
огляду призовників (за згодою);

медична сестра підліткового кабінету, секретар 
призовної медичної комісії (за згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
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Склад
•  •  о  • •  • •  •  • • •  • _______________________________________________ __резервної районної призовної комісії на період призову на строкову 

військову службу у квітні - червні 2019 року

ГРИГОРЕНКО О.О. заступник голови Старобільської
райдержадміністрації, голова комісії

Члени комісії:

ВОИТЕНКО С.С. заступник військового комісара - начальник 
відділення комплектування Старобільсько- 
Новопсковського ОРВК, капітан (за згодою)

САМОИЛЕНКО Н.В. методист методичного кабінету відділу освіти 
райдержадміністрації

РЕЗНІКОВ С.М.

ЛАЗУРЕНКО О.М.

СЕЛЕЗНЕВА С.О.

головний спеціаліст відділу сім і, молоді та 
спорту райдержадміністрації

заступник головного лікаря з експертизи 
тимчасової непрацездатності КУ
«Старобільський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги», лікар який 
організовує роботу медичного персоналу 
огляду призовників ( за згодою)

медична сестра, секретар призовної комісії (за 
згодою)



Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

20&  року №

Склад
основної призовної медичної комісії, лікарів-спеціалістів в період 
призову на строкову військову службу у квітні - червні 2019 року

ПОГОДІН М.М. - лікар-травматолог Старобільського РТМО
(за згодою)

ЛАКТІОНОВ A.A. - лікар-психіатр Старобільського РТМО
(за згодою)

КОРНІЄНКО В.О. - лікар-невропатолог Старобільського РТМО
(за згодою)

АБАРОВСЬКИЙ О.Є. - лікар-офтальмолог Старобільського РТМО
(за згодою)

РИБАЛЬЧЕНКО О.В. - лікар-отоларинголог Старобільського РТМО
(за згодою)

РУДЬ A.B. - лікар-дерматолог Старобільського РТМО
(за згодою)

КУЛІШ О.Г. - лікар-терапевт, завідувач МЛА № 1 КУ
«Старобільський РЦПМСД» (за згодою)

КУШТИМ Ф.М. - лікар-стоматолог Старобільського РТМО
(за згодою)

ВОЛОШИН Є.Є. - лікар-фтизіатр Старобільського РТМО
(за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
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Дублюючий склад 
призовної медичної комісії, лікарів-спеціалістів в період призову на 

строкову військову службу у квітні - червні 2019 року

СТОГНІЄВ п .о .

ЛІТУЧИИ в.в .

СКРИПНИК в.л.

лікар -  травматолог (хірург) Старобільського 
РТМО ( за згодою)

лікар-невропатолог Старобільського РТМО (за 
згодою)

лікар-стоматолог Старобідьського РТМО (за 
згодою)

БОНДАР О.В. лікар - дерматолог Старобільського РТМО (за 
згодою)

ЛАЗУРЕНКО О.М. лікар-терапевт, заступник головного лікаря з 
експертизи тимчасової непрацездатності КУ 
«Старобільський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги», лікар, який 
організовує роботу медичного персоналу огляду 
призовників (за згодою)
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ГРАФІК
засідань призовної комісії на період призову на строкову військову службу

у квітні - червні 2019 року

№
з/п квітень травень червень

1 2 3 4
1. 02.04.2019
2. 04.04.2019
3. 08.04.2019
4. 10.04.2019
5. 12.04.2019
6. 16.04.2019

\

7. 18.04.2019
8. 22.04.2019
9 24.04.2019
10 26.04.2019
11 30.04.2019
12 08.05.2019
13 15.05.2019
14 22.05.2019
15 29.05.2019
16 05.06.2019
17 12.06.2019
18 19.06.2019
19 26.06.2019
20 28.06.2019


