
СТАРО БІЛ ЬСЬКА РАЙ ОН Н А ДЕРЖ АВН А АДМ ІН ІСТРАЦ ІЯ
Л УГАН СЬКО Ї О БЛАСТІ

№ Ш

Про підготовку та проведення  
призову громадян України на 
строкову військову службу у  
жовтні - листопаді 2018 року

Відповідно до статей 6, 25, 27, 39 Закону України « Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 
Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 “Про звільнення 
в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 
2018 році ”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 
352 « Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову гро
мадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на вій
ськову службу за контрактом» наказу Міністра Оборони України від 14 серпня 
2008 року № 402 « Про затвердження Положення про військово-лікарську екс
пертизу в Збройних Силах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800, з метою підтримання Зброй
них Сил України, інших військових формувань у боєздатному стані та реаліза
ції громадянами України конституційного обов’язку щодо захисту Вітчиз
ни,організації та якісного проведення у Старобільському районі призову на 
строкову військову службу,

ЗОБОВЯЗУЮ :

1. Затвердити план заходів з підготовки та проведення у Старобільському 
районі призову і відправки громадян призовного віку 1991 -  2000 років наро
дження на військову строкову службу до Збройних Сил України та інших вій
ськових формувань України у жовтні - листопаді 2018 року, що додається.

2. Затвердити основний та резервний склад районної призовної комісії на 
період призову на військову строкову службу до Збройних Сил України та ін
ших військових формувань України у жовтні - листопаді 2018 року, що дода-

РОЗП ОРЯДЖ ЕНН Я  
голови районної державної адміністрації

2018 р. м.Старобільськ



Затвердити персональний склад основної та дублюючої призовної медичної ко
місії, лікарів-спеціалістів у період призову на строкову військ службу до 
Збройних Сил України та інших військових формувань України у жовтні - лис
топаді 2018 року, що додається.

*

3. Рекомендувати:

3.1. Головному лікарю КУ « Старобільське районне територіальне медич
не об’єднання» та головному лікарю КУ « Старобільський районний центр пер
винної медико-санітарної допомоги»:

забезпечити призовну медичну комісію необхідним медичним інструмен
тарієм

роботу призовної медичної комісії організувати згідно з графіками роботи 
Старобільсько-Новопсковського ОРВК

забезпечити обстеження і лікування призовників до 30 листопада 2018 
року, для чого виділити необхідну кількість ліжко-місць у відділеннях Старо- 
більського РТМО.

3.2. Начальнику Старобільського ВПГУНП України в Луганській об
ласті:

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

3.3. Сільським головам, керівникам підприємств, установ та організацій за
безпечити своєчасне прибуття призовників на призовну дільницю та організу
вати проводи призовників на строкову військову службу до Збройних Сил 
України та інших військових формувань України.

4. Затвердити графік засідань призовної комісії на період призову на стро
кову військову службу до Збройних Сил України та інших військових форму
вань у жовтні - листопаді 2018 року, що додається.

5. Контроль за виконанням цього розпоряджеїйїя залишаю за собою.

В.о. голови О. Калінін



Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 

Луганської області

22, 2О тр о к у  № % /

ЗАТВЕРДЖЕНО

Склад
основної районної призовної комісії на період призову на строкову 

військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань
України у жовтні - листопаді 2018 року

ЧЕРНЕНКО В.А. керівник апарату Старобільської райдержадмініс- 
трації, голова комісії

Члени комісії:

МАТІРКО І.Ю.

ЛИННИК О.А.

військовий комісар Старобільсько- Новопсковсь- 
кого ОРВК, полковник (за згодою)

т.в.о. заступника начальника Старобільського ВП 
ГУНП, ( за згодою )

СВІТЛИЧНИИ І.В.

ВОРОНІНА Л.І.

БАЮН С.М.

ГРИГОРЕНКО Н.М.

начальник відділу сім і, молоді та спорту раидер- 
жадміністрації

методист методичного кабінету відділу освіти 
райдержадміністрації

заступник головного лікаря з медичного обслуго
вування населення КУ « Старобільський РЦ 
ПМСД», 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

ЛЛ  2 0 # " року №

Склад
резервної районної призовної комісії на період призову на строкову 

військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань
України у жовтні - листопаді 2018 року

ГРИГОРЕНКО О.О. заступник голови Старобільської райдержад- 
міністрації, голова комісії

Члени комісії:

СВИРИДЕНКО С.М. заступник військового комісара, начальник 
мобілізаційного відділення Старобільсько- 
Новопсковського ОРВК, старший лейтенант 
(за згодою )

САМОИЛЕНКО Н.В. методист методичного кабінету відділу осві
ти райдержадміністрації

РЕЗШКОВ С.М.

ЛАЗАРЕНКО О.М.

головний спеціаліст відділу сім і, молоді та 
спорту райдержадміністрації

заступник головного лікаря КУ « Старобіль- 
ський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги», лікар який організовує 
роботу медичного персоналу огляду призов
ників ( за згодою)

КУЛІШ О. Г. медична сестра,секретар призовної комісії ( за 
згодою)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 

Луганської області

22  2 0 - ^ року № '932

ПЛАН
заходів з підготовки та проведення у Старобільському районі призову та від
правки громадян призовного віку 1991-2000 років народження на військову 

строкову службу до ЗС України та інших військових формувань України
у жовтні - листопаді 2018 року

№
з.п. Найменування заходів Строк ви

конання Виконавці

1. 2. 3. 4.

1.

Підготувати та надати в районну державну 
адміністрацію план підготовки щодо забезпе
чення призову громадян на строкову військо
ву службу у жовтні- листопаді 2018 року

До
30.08.2018

Військовий
комісар

2. Забезпечити підбір лікарів-фахівців для ком
плектування районної призовної комісії

Д о
30.08.2018

Військовий 
комісар 

Головний 
лікар РТМО

3.

Підготувати та провести інструктивне заняття 
з членами районної призовної комісії, техніч
ними працівниками, медичним та обслугову
ючим персоналом, залучених на період при
зову для роботи на призовній дільниці, а та
кож з начальниками відділів кадрів, началь
никами військово-облікових столів про поря
док оповіщення призовників, забезпечення їх 
направлення на призовну дільницю та оформ
лення установлених документів

До
30.08.2018

Військовий
комісар

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

До
30.08.2018

Військовий 
комі
сар,заступи 
ик голови 
РДА згідно 
з розподі-



лом
обов’язків

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

До
01.10.2018

Військовий
комісар

6.

Перевірити повноту і наявність облікових да
них, наявність призовних ресурсів у ВК, за
конність представлення відстрочок від призо
ву 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 першо
чергового їх призову

До
01.09.2018

%

Військовий
комісар

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

До початку 
відправок

Військовий 
комісар 

Відділ сім’ї, 
молоді та 

спорту РДА



Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

ЛЯ 20/ ^  року №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Склад
основної призовної медичної комісії, лікарів-спеціалістів в період призову 

на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2018 року

ПОГОДІН м.м. 

ЛАКТІОНОВ А.А. 

КОРНІЄНКО В.О. 

АБАРОВСЬКИЙ О.Є. 

РИБАЛЬЧЕНКО О.В. 

РУДЬ А.В. 

НЕДОСТУП Н.І.

КУШТИМ Ф.М.

ВОЛОШИН Е.Е.

лікар-травматолог Старобільського РТМО ( за 
згодою)

лікар-психіатр Старобільського РТМО ( за 
згодою)

лікар-невропатолог Старобільського РТМО 
( за згодою)

лікар-офтальмолог Старобільського РТМО 
( за згодою)

лікар-отоларинголог Старобільського РТМО 
( за згодою)

лікар-дерматолог Старобільського РТМО ( за 
згодою)

лікар-терапевт підлітковий КУ « Старобіль- 
ський районний центр первинної медико- са
нітарної допомоги», ( за згодою )

лікар-стоматолог Старобільського РТМО ( за 
згодою)

лікар-фтізіатр Старобільського РТМО ( за 
згодою)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

2Х 20 УУроку № 3̂1

Дублюючий склад 
призовної медичної комісії, лікарів-спеціалістів в період призову на стро

кову військову службу у жовтні - листопаді 2018 року

СТОГНІЄВ П.О. лікар -  травматолог (хірург) Старобільсько- 
го РТМО ( за згодою)

ЛІТУЧИИ В.В. лікар-невропатолог Старобільського РТМО 
( за згодою)

КУЛІШ О.Г.

СКРИПНИК В.Л.

БОНДАР О.В.

завідуюча МЛА № 1 КУ «Старобільський 
районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги ( за згодою)

лікар-стоматолог Старобільського РТМО 
( за згодою)

лікар - дерматолог Старобільського РТМО 
( за згодою)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

*

ЛХ 204<Рроку № '£3/

ГРАФІК
засідань призовної комісії на період призову на строкову військову службу до 

Збройних Сил України та інших військових формувань України 
у жовтні - листопаді 2018 року

№
з/п жовтень листопад П римітка

1 2 3 4
1. 02.10.2018
2. 04.10.2018
3. 10.10.2018
4. 12.10.2018
5. 16.10.2018
6 . 18.10.2018
7. 22.10.2018
8. 26.10.2018
9 30.10.2018
10 02.11.2018
11 04.11.2018
12 06.11.2018
13 10.11.2018
14 14.11.2018
15 18.11.2018
16 20.11.2018
17 24.11.2018
18 26.11.2018
19 30.11.2018


