Розпорядження від 26 лютого 2019 року № 64 «Про проведення чергових
призовів громадян України на строкову військову службу у 2019 році»
Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Указу Президента України від 30 січня 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 березня 2002 року № 352:
1. Призвати у Піщанському районі
на строкову військову службу
громадян України чоловічої статі, придатних за станом здоров’я до
військової служби в мирний час, 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.
1) у квітні – червні 2019 року;
2) у жовтні – грудні 2019 року.
2. Утворити і затвердити склад районної призовної комісії, її резервний
склад, для здійснення оперативної заміни членів районної призовної комісії
(у разі хвороби або відсутності з інших поважних причин) та графік роботи
комісії, що додаються.
2.1. Забезпечити виконання заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням призову
громадян України на строкову військову службу та виділення для роботи призовної
дільниці необхідні матеріально-технічні засоби. Для відправки призваних на обласний
збірний пункт (м. Козятин) надати військовому комісаріату автомобільний транспорт, за їх
заявкою, та забезпечити охорону громадського порядку.
2.2. Провести підготовчі заходи, пов’язані з попереднім медичним оглядом,
обстеженням і лікуванням, в тому числі санацію та протезування зубів призовникам, що
включені у команди на відправку до Збройних Сил України, інших військових формувань

України, Державної спеціальної служби транспорту, та вивченням призовників у березні,
вересні 2019 року.
2.3. Забезпечити доведення наказу районного військового комісара про проведення чергового призову на території селищних і сільських рад, Студенянської об’єднаної
територіальної громади, підприємств, установ та організацій.
3. Головам сільських та селищної рад відповідно до розпоряджень
районного військового комісара забезпечити своєчасне оповіщення
призовників, шляхом вручення повісток щодо необхідності їх прибуття до
районного військового комісаріату, на медогляд, призовну комісію та
відправку на обласний збірний пункт.
4.
Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Дреліховська С.О.)
організувати урочисті проводи призовників до лав Збройних Сил України.
5. Головному лікарю комунального підприємства «Піщанська
льна районна лікарня Піщанської районної ради » (Березюк Л.І.):

центра-

1) увести до складу медичних комісій районного військового комісаріату для
якісного проведення медичного огляду призовників досвідчених лікарів та медичних сестер з попереднім прийняттям заліків з військово-лікарської експертизи. Зберігати за ними
на період медичного огляду займану посаду та середній заробіток за місцем постійної
роботи. Проводити амбулаторне та стаціонарне обстеження призовників у лікувальних
закладах області позачергово і безкоштовно;
2) провести призовникам, які включені у команди на відправку до військових
частин серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ),
антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV),
визначення групи крові та резус-належності.
6. Начальникові Піщанського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП
України у Вінницькій області (Фомик С.І. ):
1) забезпечити дотримання громадського порядку на період призову
та під час відправки призовників на обласний збірний пункт згідно з
графіками, виділити наряд поліції;
2) проводити, відповідно до вимог чинного законодавства, за
зверненням районного військового комісаріату або органів місцевого
самоврядування, що ведуть військовий облік, розшук, затримання і доставку
до районного військового комісаріату громадян, які ухиляються від
виконання військового обов’язку.
7.
Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування у місцевих засобах масової інформації, крім підпункту 1
пункту 1, який набирає чинності з 01 березня 2019 року, та підпункту 2
пункту 1, який набирає чинності з 01 вересня 2019 року.

8.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації

О. КРИЖАНІВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від «26» 02 2019 № 64

СКЛАД РАЙОННОЇ ПРИЗОВНОЇ КОМІСІЇ

ДЕНИСОВ
Дмитро Дмитрович

–

КУШНІР
Алла Борисівна

-

перший заступник голови
районної
державної адміністрації, голова комісії
медсестра поліклінічного відділення
комунального підприємства «Піщанська
центральна районна лікарня Піщанської
районної ради », секретар комісії

МАЗУР
Василь Степанович

_

начальник
управління
соціального
захисту
райдержадміністрації

ЯКОВЕНКО
Юрій Михайлович

–

військовий комісар Піщанського районного військового комісаріату

–

завідуюча поліклінічним відділенням
комунального підприємства «Піщанська
центральна районна лікарня Піщанської
районної ради », лікар ВЛК

–

начальник сектору превентивної діяльності Піщанського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області

МУРЗАК
Валентина Федорівна

ТІМОФЕЄВ
Сергій Валентинович

праці
та
населення

ОНУФРІЙЧУК
Ірина Михайлівна

–

психолог відділу освіти Піщанської
райдержадміністрації (за згодою)

ЯСЬКО
Людмила Василівна

–

начальник
відділу
райдержадміністрації

освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від «26» 02 2019 № 64

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД РАЙОННОЇ ПРИЗОВНОЇ КОМІСІЇ

КОВТЮК
Михайло Олексійович

–

заступник голови Піщанської
райдержадміністрації, голова комісії

ДРАГОМАЗ
Віра Володимирівна

старша
медсестра
поліклінічного
відділення комунального підприємства
– «Піщанська центральна районна лікарня
Піщанської районної ради »,
секретар
комісії

КРИВОНІС
Сергій Дмитрович

старший інспектор з
ювенальної
превенції
Піщанського
відділення
–
поліції
Бершадського відділу поліції
ГУНП України у Вінницькій області

ЖУК
Ольга Степанівна

–

БЕРЕЗЮК
Людмила Іванівна

головний
лікар
комунального
підприємства «Піщанська центральна
–
районна лікарня Піщанської районної
ради »

МОНАСТИРСЬКИЙ
Юрій Олександрович

–

начальник відділення офіцерів запасу і
кадрів Піщанського РВК

ТВЕРДОХЛІБ
Валерій Олексійович

–

директор Піщанської ДЮСШ
(за згодою)

КОВАЛЬЧУК
Оксана Григорівна

–

головний спеціаліст
райдержадміністрації

методист
відділу
райдержадміністрації

освіти

відділу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від «___»______ 2019 № ___

ГРАФІК
засідань районної призовної комісії у 2019 році

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Місяць
Квітень
Травень
Червень
Жовтень
Листопад
Грудень

Дні місяця
01
06
03
01
05
03

15
20
24
08
19
10

27
22
24

