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МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОР ІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

20.02.2019

№ 39

Про
проведення
призову
громадян України на строкову
військову службу у квітні-червні
й жовтні-грудні 2019 року та
заходи щодо його забезпечення
Відповідно до ст. 6, п. 1 ст. 27, п. 9 ст. 39, ст. 41 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації", Закону України "Про військовий обов’язок і
військову службу", на виконання Указу Президента України від 30.01.2019
№ 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", розпорядження голови Запорізької
обласної державної адміністрації від 12.02.2019 № 78 "Про проведення призову
громадян України на строкову військову службу у 2019 році та заходи щодо
його забезпечення", з метою забезпечення проведення чергових призовів
громадян України на строкову військову службу:
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити:
1) склад районної призовної комісії для проведення призову громадян
України на строкову військову службу у квітні-червні й жовтні-грудні 2019
року (надалі – призовна комісія) (додається);
2) резервний склад призовної комісії (додається);
3) графік засідань призовної комісії під час проведення призову громадян
України на строкову військову службу у квітні-червні й жовтні-грудні 2019
року (додається).
2. Рекомендувати військовому комісару Михайлівського районного
військового комісаріату (далі – Михайлівський РВК):
1) провести нараду з посадовими особами виконавчих органів місцевого
самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, де
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проаналізувати результати призову громадян на строкову військову службу в
2018 році, довести до їх відома вимоги Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від
21.03.2002 № 352 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення
призову громадян України на строкову військову службу та прийняття
призовників на військову службу за контрактом" (зі змінами та доповненнями),
наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 "Про
затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України" (зі змінами та доповненнями), який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800, і
визначити конкретні заходи щодо організації та проведення призову, його
матеріального та правового забезпечення;
2) організувати доставку призовників, у тому числі призовників,
непридатних до військової служби, на обласну контрольну медичну комісію,
відправку призовників на обласний збірний пункт для подальшого
проходження строкової служби;
3) спільно з Михайлівським відділенням поліції Василівського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі Михайлівське відділення поліції) спланувати спільні дії щодо розшуку,
затримання та доставки до Михайлівського РВК призовників, які ухиляються
від призову.
3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій,
навчальних закладів району, незалежно від підпорядкування і форм власності,
відкликати призовників із відрядження і сповіщати їх про виклик до
Михайлівського РВК.
4. Голову призовної комісії при організації медичного огляду призовників
керуватися розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.09.2015 № 219
"Про залучення лікарів медичних закладів Михайлівського району до складу
позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Михайлівського
районного військового комісаріату" (зі змінами).
5. Рекомендувати Михайлівському відділенню поліції у період призову та
відправлення призовників до військових частин надавати практичну допомогу
працівникам Михайлівського РВК щодо розшуку, затримання й доставки до
військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового
обов’язку.
6. Звернути увагу виконуючого обов’язки начальника відділу освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації, головного лікаря
територіального медичного об`єднання Михайлівського району (далі – ТМО
Михайлівського району), головного лікаря комунального некомерційного
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закладу "Михайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Михайлівської селищної ради Запорізької області (далі – КНЗ "Михайлівський
ЦПМСД"), начальника Михайлівського відділення поліції на те, що згідно з п. 6
ст. 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" за
членами призовної та лікарської комісій на весь час виконання обов’язків у
складі комісій зберігається займана посада та середній заробіток за основним
місцем роботи.
7. Проводити фінансування заходів, пов’язаних з проведенням призову
громадян України на строкову військову службу у квітні-червні й жовтні-грудні
2019 року (доставка призовників, в тому числі призовників, непридатних до
військової служби, на обласну контрольну медичну комісію, відправка
призовників на обласний збірний пункт для подальшого проходження строкової
військової служби), за рахунок коштів, передбачених районною програмою
"Про Програму патріотичного виховання молоді в Михайлівському районі на
період 2017-2021 роки", затвердженої рішенням Михайлівської районної ради
від 22.12.2016 № 15, а також інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
8. Головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату районної
державної адміністрації (з питань взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи):
1) до 22.02.2019 року розробити порядок проведення та забезпечення
заходів з організації призову громадян України на строкову військову службу у
квітні-червні й жовтні-грудні 2019 року;
2) до 15.01.2020 року подати узагальнену інформацію щодо стану
виконання цього розпорядження голові районної державної адміністрації.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

О. СТУЛЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
20.02.2019
№ 39
СКЛАД
районної призовної комісії для проведення призову громадян України на
строкову військову службу у квітні-червні й жовтні-грудні 2019 року
Спасська
Інна Миколаївна

перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова комісії

Момот
Наталя Михайлівна

медична сестра ТМО Михайлівського району,
секретар комісії (за згодою)
Члени комісії:

Болотова
Людмила Анатоліївна

виконуючий обов’язки начальника відділу освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації

Засько
Олександр Вікторович

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

Кредєнцова
Марина В`ячеславівна

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

Рубель
Світлана Олександрівна

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та
спорту, культури, туризму Роздольської сільської
ради Михайлівського району Запорізької області
(за згодою)

Савенко
Анатолій Іванович

військовий комісар Михайлівського РВК
(за згодою)

Сардак
Світлана Павлівна

головний спеціаліст з питань освіти молоді та
спорту, культури, туризму Плодородненської
сільської ради Михайлівського району Запорізької
області (за згодою)
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Сіріньок
Віктор Васильович

лікар-ендокринолог ТМО Михайлівського району
(за згодою)

Шеховцов
Микола Петрович

директор Михайлівської районної організації
товариства сприяння обороні України (за згодою)

Щусь
Ольга Володимирівна

спеціаліст І-ої категорії відділу освіти, молоді та
спорту, культури, туризму виконавчого комітету
Михайлівської селищної ради (за згодою)

Керівник апарату

А. СТАРОКОЖКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
20.02.2019
№ 39
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії для проведення призову громадян України на
строкову військову службу у квітні-червні й жовтні-грудні 2019 року
Спасська
Інна Миколаївна

перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова комісії

Кириченко
Любов Василівна

медична сестра ТМО Михайлівського району,
секретар комісії (за згодою)
Члени комісії:

Болотова
Людмила Анатоліївна

виконуючий обов’язки начальника відділу освіти,
молоді
та
спорту
районної
державної
адміністрації

Кравченко
Тетяна Іванівна

завідувач, лікар загальної практики сімейної
медицини амбулаторії № 5 КНЗ "Михайлівський
ЦПМСД" Михайлівської селищної ради
(за згодою)

Марченко
Олексій Володимирович

практичний психолог комунального закладу
"Михайлівський навчально-виховний комплекс
"загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія " імені
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)

Рубель
Світлана Олександрівна

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та
спорту, культури, туризму Роздольської сільської
ради Михайлівського району Запорізької області
(за згодою)
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Сардак
Світлана Павловна

головний спеціаліст з питань освіти молоді та
спорту, культури, туризму Плодородненської
сільської ради Михайлівського району Запорізької
області (за згодою)

Шпаков
Віктор Вікторович

заступник військового комісара – начальник
відділення комплектування Михайлівського РВК
(за згодою)

Щусь
Ольга Володимирівна

спеціаліст І-ої категорії відділу освіти, молоді та
спорту, культури, туризму виконавчого комітету
Михайлівської селищної ради (за згодою)

Керівник апарату

А. СТАРОКОЖКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
20.02.2019
№ 39
ГРАФІК
засідань районної призовної комісії для проведення призову громадян України
на строкову військову службу у квітні-червні й жовтні-грудні 2019 року
№
з/п

Дата проведення засідання комісії
у квітні-червні

у жовтні-грудні

Час проведення
засідання комісії

1.

01.04.2019

01.10.2019

8.00-13.00

2.

02.04.2019

02.10.2019

8.00-13.00

3.

03.04.2019

03.10.2019

8.00-13.00

4.

04.04.2019

04.10.2019

8.00-13.00

5.

05.04.2019

07.10.2019

8.00-13.00

6.

11.04.2019

08.10.2019

8.00-13.00

7.

18.04.2019

17.10.2019

8.00-13.00

8.

25.04.2019

24.10.2019

8.00-13.00

9.

02.05.2019

29.10.2019

8.00-13.00

10.

15.05.2019

04.11.2019

8.00-13.00

11.

23.05.2019

14.11.2019

8.00-13.00

12.

06.06.2019

21.11.2019

8.00-13.00

13.

18.06.2019

05.12.2019

8.00-13.00

14.

27.06.2019

19.12.2019

8.00-13.00

15.

–

31.12.2019

8.00-13.00

Керівник апарату

А. СТАРОКОЖКО

