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МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

_______________________________

№ _________

Про організацію і проведення у
січні-березні 2019 року приписки
до призовної дільниці громадян
України 2002 року народження
Відповідно до статей 6, 27, 39 та 41 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", на виконання вимог статті 14 Закону України "Про
військовий обов’язок і військову службу", частини ІІІ постанови Кабінету
Міністрів України від 21.03.2002 р. №352 "Про затвердження Положення про
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом" (далі –
постанова КМУ від 21.03.2002 р. №352), з метою забезпечення своєчасного та
якісного взяття юнаків на військовий облік, визначення наявних призовних
ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього
рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки та
вивчення особистих якостей
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити основний та резервний склад районної комісії з питань
приписки до призовної дільниці Михайлівського району у січні-березні 2019
року громадян України 2002 року народження (далі - районна комісія з питань
приписки), що додається.
2. Рекомендувати районній комісії з питань приписки у своїй діяльності
керуватися Положенням про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову
службу за контрактом, затвердженим постановою КМУ від 21.03.2002 р. №352.
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3. Запропонувати голові районної комісії з питань приписки, головному
лікарю територіального медичного об`єднання Михайлівського району (далі ТМО Михайлівського району) при організації медичного огляду призовників
керуватися розпорядженням голови районної державної адміністрації від
21.09.2015 р. №219 "Про залучення лікарів медичних закладів Михайлівського
району до складу позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії
Михайлівського районного військового комісаріату" (зі змінами).
4. Звернути увагу начальника відділу освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, головного лікаря ТМО Михайлівського району,
головного лікаря комунального некомерційного підприємства "Михайлівський
центр первинної медико-санітарної допомоги", начальника Михайлівського
відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Запорізькій області на те, що згідно з пунктом 6 статті
43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" за членами
районної комісії з питань приписки на весь час виконання обов’язків у складі
комісії зберігається займана посада та середній заробіток за основним місцем
роботи, та запропонувати забезпечити прибуття членів районної комісії з
питань приписки до поліклінічного відділення ТМО Михайлівського району
згідно з графіком проведення засідань районної комісії з питань приписки та
виклику юнаків 2002 року народження, затвердженого військовим комісаром
Михайлівського районного військового комісаріату (далі – Михайлівський
РВК).
5. Запропонувати військовому комісару Михайлівського РВК про
результати проведення приписки проінформувати районну державну
адміністрацію до 10.04.2019 року (згідно з пунктом 31 розділу ІІІ постанови
КМУ від 21.03.2002 р. №352).
6. Запропонувати сільським та селищним головам, директорам
навчальних закладів, керівникам підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності забезпечити своєчасне прибуття до поліклінічного
відділення ТМО Михайлівського району за викликом громадян України 2002
року народження.
7. Головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату районної
державної адміністрації (з питань взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи):
1) до 28.12.2018 року розробити порядок проведення та забезпечення
виконання заходів з організації у січні-березні 2019 року приписки до
призовної дільниці Михайлівського району громадян України 2002 року
народження;
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2) до 15.04.2019 року надати голові районної державної адміністрації
узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за собою.

Голова

О. СТУЛЕНЬ

ПРОЕКТ ПОДАВ :
СТАРОКОЖКО А.

керівник апарату
райдержадміністрації _______''___''_______2018 р.
(підпис)

Аркуш погодження додається

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проекту розпорядження голови районної державної адміністрації
"Про організацію і проведення у січні-березні 2019 року приписки до
призовної дільниці громадян України 2002 року народження"
Прізвище,
ініціал
1
СПАССЬКА І.

ЗЕЗУЛЬ І.

ЧУРКІНА Л.

НОВІКОВА М.

КОГУТ К.

Найменування посади
2
перший заступник голови
райдержадміністрації
начальник відділу
організаційної роботи та
документального
забезпечення апарату
райдержадміністрації
головний спеціаліст відділу
організаційної роботи та
документального
забезпечення апарату
райдержадміністрації
головний спеціалістюрисконсульт апарату
райдержадміністрації
провідний спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення корупції апарату
райдержадміністрації

Підпис, дата
3
________''___''_______2018р.
(підпис)

________''___''_______2018р.
(підпис)

________''___''_______2018р.
(підпис)
________''___''_______2018р.
(підпис)

________''___''_______2018р.
(підпис)

Підлягає публікації чи ні ? ________________________
Електронна версія надана та
відповідає текстовому оригіналу:

___________________________________
(підпис головного розробника)
Отримав: ______________________________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
№
СКЛАД
районної комісії з питань приписки до призовної дільниці Михайлівського
району у січні-березні 2019 року громадян України 2002 року народження
Савенко
Анатолій Іванович

військовий комісар Михайлівського районного
військового комісаріату, голова комісії
(за згодою)

Момот
Наталя Михайлівна

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

Кредєнцова
Марина В`ячеславівна

практичний психолог комунального закладу
"Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №3" (за згодою)

Сіріньок
Віктор Васильович

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

Єршова
Олена Віталіївна

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та
спорту районної державної адміністрації

Шишкова
Наталя Олександрівна

інспектор
з
ювенальної
превенції
Михайлівського
відділення
поліції
Василівського
відділу
поліції
Головного
управління Національної поліції в Запорізькій
області (за згодою)

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної комісії з питань приписки до призовної дільниці Михайлівського
району у січні-березні 2019 року громадян України 2002 року народження
Шпаков
Віктор Вікторович

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

Кириченко
Любов Василівна

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

Кравченко
Тетяна Іванівна

завідувач, лікар загальної практики сімейної
медицини амбулаторії № 5 комунального
некомерційного підприємства "Михайлівський
центр первинної медико-санітарної допомоги"
(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)

Єршова
Олена Віталіївна

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та
спорту районної державної адміністрації

Шишкова
Наталя Олександрівна

інспектор
з
ювенальної
превенції
Михайлівського
відділення
поліції
Василівського
відділу
поліції
Головного
управління Національної поліції в Запорізькій
області (за згодою)

Керівник апарату

А. СТАРОКОЖКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації
"Про організацію і проведення у січні-березні 2019 року приписки до
призовної дільниці громадян України 2002 року народження"
1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження
Проект розпорядження розроблено на виконання вимог ст. 14 Закону
України "Про військовий обов’язок і військову службу", частини ІІІ постанови
Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 "Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову
військову службу та прийняття призовників на військову службу за
контрактом".
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою видання розпорядження є забезпечення своєчасного та якісного
взяття юнаків на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів,
ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня,
здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки та вивчення
особистих якостей.
3. Правові аспекти
Проект розпорядження розроблено відповідно до статей 6, 27, 39 та 41
Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Проект розпорядження фінансових витрат не потребує.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження стосується:
1) районної державної адміністрації;
2) Михайлівського РВК;
3) селищних та сільських рад;
4) ТМО Михайлівського району;
5) КНП "Михайлівський ЦПМСД";
6) відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації;
7) Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
6. Регіональний аспект
Проект розпорядження питань розвитку адміністративно-територіальної
одиниці не стосується.
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7. Громадське обговорення
Проект розпорядження
обговорення.

не

потребує

проведення

громадського

8. Прогноз результатів
Виконання розпорядження дасть змогу своєчасно і якісно взяти на
військовий облік громадян України 2002 року народження, визначити наявні
призовні ресурси, ступінь їх придатності до військової служби, встановити їх
освітній рівень, здобуту спеціальність або професію, рівень фізичної
підготовки з подальшим проведенням попереднього розподілу призовних
ресурсів по військовим формуванням, відбору кандидатів для направлення на
навчання у вищі навчальні військові заклади.

Керівник апарату
районної державної адміністрації
"___"___________2018 р.

А. СТАРОКОЖКО

