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Про приписку громадян чоловічої статі 2002 року народження до районної 
призовної дільниці Старобільсько-Новопсковського ОРВК у 2019 році

Відповідно до статей 6, 25, 27, 39 Закону України « Про місцеві державні 
адміністрації» статей 14, 43 Закону України « Про військовий обов’язок і 
військову службу», 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 Міністра Оборони 
України від 14 серпня 2008 року № 402 « Про затвердження Положення про 
військово -  лікарську експертизу в Збройних Силах України», з метою взяття 
громадян на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової 
служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня 
фізичної підготовки та організованого проведення приписки громадян до 
районної призовної дільниці в Старобільському районі Луганської області,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Провести у Старобільському районі Луганської області приписку 
громадян чоловічої статі 2002 року народження до районної призовної дільниці 
Старобільсько-Новопсковського ОРВК з січня 2019 року по 31 березня 2019 
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, комісії з питань приписки дозволити 
проводити додаткові засідання у період з 01 квітня 2019 року по 31 грудня 2019 
року.

2. Затвердити персональний основний та резервний склад районної 
комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2001 року народження до 
районної призовної дільниці у 2019 році ( додається).

3. Затвердити персональний основний та дублюючий склад медичної 
комісії з питань приписки громадян чоловічої статі 2002 року народження до 
районної призовної дільниці у 2019 році ( додається).



2

4. Рекомендувати:
4.1 .Начальнику Старобільського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Луганській області:
забезпечити охорону громадського порядку у період проведення приписки 

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

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

4.2.Головному лікарю КУ «Старобільське районне територіальне медичне 
об’єднання», та головному лікарю КУ « Старобільський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»:

забезпечити лікарів медичної комісії з питань приписки громадян 
чоловічої статі 2002 року народження до районної призовної дільниці 
необхідними медикаментами, інструментами, медичним обладнанням та 
господарським майном згідно з додатком 6 наказу Міністра оборони України 
від 14 серпня 2008 року № 402;

організувати роботу медичної комісії з питань приписки на призовній 
дільниці Старобільеько-Новопсковського ОРВК та виділити необхідну 
кількість ліжко-місць в районній лікарні;

забезпечити обстеження і лікування призовників згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1994 року № 532;

медичні огляди і лікування призовників завершити до 31 березня 2018

4.3.Сільським головам, керівникам підприємств, організацій та установ 
району відповідно до статі 38 Закону України « Про військовий обов’язок і 
військову службу»:

у термін до 25 грудня 2018 року подати до Старобільеько-Новопсковського 
ОРВК списки громадян чоловічої статі 2002 року народження;

у термін до 10 січня 2019 року оформити особові справи на громадян 
чоловічої статі 2002 року народження, які підлягають приписці до призовної 
дільниці.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації О. Калініна.

Голова А. Гаркавий

року.


