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МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОР ІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

04.09.2018

№ 240

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 15.03.2018 № 55 "Про проведення призову громадян
України на строкову військову службу у квітні-травні й жовтні-листопаді
2018 року та заходи щодо його забезпечення" (зі змінами)
Керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", на підставі рішення Михайлівської районної ради від 21.06.2018
№ 5 "Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту комунального
некомерційного підприємства "Михайлівський центр первинної медикосанітарної допомоги" Михайлівської районної ради Запорізької області",
з урахуванням пропозицій, наданих у листі Михайлівського районного
військового комісаріату від 14.08.2018 № 2/1343, з метою вдосконалення
роботи районної призовної комісії для проведення призову громадян України
на строкову військову службу у квітні-травні й жовтні-листопаді 2018 року
(далі – районна призовна комісія) та у зв’язку із кадровими змінами
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 15.03.2018 № 55 "Про проведення призову громадян України
на строкову військову службу у квітні-травні й жовтні-листопаді 2018 року
та заходи щодо його забезпечення" (зі змінами) (далі – розпорядження):
1) у тексті розпорядження назву "комунальний заклад охорони здоров’я
"Михайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Михайлівської
районної ради Запорізької області" замінити назвою "комунальне некомерційне
підприємство "Михайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Михайлівської районної ради Запорізької області";
2) склад районної призовної комісії та резервний склад районної
призовної комісії, затвердженого пунктом 1.1 розпорядження, викласти у новій
редакції, що додається.

Голова

О. СТУЛЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
04.09.2018
№ 240
Склад
районної призовної комісії для проведення призову громадян України
на строкову військову службу у квітні-травні й жовтні-листопаді 2018 року
Спасська
Інна Миколаївна

перший заступник голови районної
державної адміністрації, голова районної
призовної комісії

Момот
Наталя Михайлівна

медична сестра територіального медичного
об`єднання Михайлівського району, секретар
районної призовної комісії (за згодою)
Члени районної призовної комісії:

Кредєнцова
Марина В`ячеславівна

практичний психолог комунального закладу
"Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №3" Михайлівської районної ради
Запорізької області (за згодою)

Недощак
Дмитро Анатолійович

заступник начальника Михайлівського
відділення поліції Василівського відділу
поліції Головного управління Національної
поліції в Запорізькій області (за згодою)

Савенко
Анатолій Іванович

військовий комісар Михайлівського
районного військового комісаріату
(за згодою)

Сіріньок
Віктор Васильович

лікар-ендокринолог територіального
медичного об`єднання Михайлівського
району (за згодою)

Сушко
Ольга Юріївна

головний спеціаліст відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

Шеховцов
Микола Петрович

директор Михайлівської районної організації
товариства сприяння обороні України
(за згодою)
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Резервний склад районної призовної комісії:
Спасська
Інна Миколаївна

перший заступник голови районної
державної адміністрації, голова районної
призовної комісії

Кириченко
Любов Василівна

медична сестра територіального медичного
об`єднання Михайлівського району,
секретар районної призовної комісії
(за згодою)

Члени резервного складу районної призовної комісії:
Кравченко
Тетяна Іванівна

завідувач, лікар загальної практики сімейної
медицини амбулаторії № 5 комунального
некомерційного підприємства
"Михайлівський центр первинної медикосанітарної допомоги" Михайлівської
районної ради Запорізької області
(за згодою)

Марченко
Олексій Володимирович

практичний психолог комунального закладу
"Михайлівський навчально-виховний
комплекс "загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. - гімназія " ім. Героя Радянського
Союзу І.А. Найдьонова" (за згодою)

Мельник
Віталій Анатолійович

заступник начальника сектору превенції
патрульної поліції Михайлівського
відділення поліції Василівського відділу
поліції Головного управління Національної
поліції в Запорізькій області (за згодою)

Сушко
Ольга Юріївна

головний спеціаліст відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

Шпаков
Віктор Вікторович

заступник військового комісара, начальник
відділення комплектування
Михайлівського районного військового
комісаріату (за згодою)

Керівник апарату

А. СТАРОКОЖКО

