
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  14.12. 2017                                   Хмільник                                     №650

Про заходи по забезпеченню приписки громадян 2001 року народження до
призовної дільниці Хмільницького ОРВК

Відповідно  до  ст.ст.27,41  Закону  України  “Про  місцеві  державні
адміністрації”,  ст.14  Закону  України  “Про  військовий  обов’язок  і  військову
службу”,  на  виконання  вимог  листа  голови  Вінницької  обласної  державної
адміністрації  від  30.08.2017  року  № 01.01-61/5102  «Про  проведення  приписки
громадян  2001  року  народження  до  призовних  дільниць  районних  (міських)
військових  комісаріатів  в  січні-березні  2018  року»,   з  метою  взяття  громадян
України  чоловічої  статі  2001  року  народження  на  військовий  облік,  вивчення
наявних призовних ресурсів, проведення своєчасної і якісної приписки громадян
України,  які  проживають  на  території  району,  до  призовної  дільниці
Хмільницького району: 

1.  Провести  протягом  січня-березня  2018  року  приписку  громадян  2001
року народження по місцю постійного чи тимчасового проживання. 

2. Затвердити склад комісії по проведенню приписки юнаків до призовної
дільниці (додаток 1).

3. Сільським головам, керівникам підприємств, установ, організацій,  до 15
грудня 2017 року подати у військовий комісаріат списки юнаків, які підлягають
приписці до призовної дільниці.

3.1 Забезпечити організований збір документів, які необхідні для особових
справ призовників, оповіщення та явку в ОРВК працівників військового обліку
сільських Рад, викладачів предмету “Захист Вітчизни” і самих юнаків 2001 року
народження в дні приписки згідно графіку ОРВК .

3.2.  За  лікарями,  технічними  працівниками,  особами  обслуговуючого
персоналу, які  виділені для роботи на призовній дільниці під час приписки, за
весь  час  виконання  цих  обов’язків  зберігається  середній  заробіток  за  місцем
роботи.

4. Головному лікарю КУ «Хмільницька ЦРЛ» Залецькому В.А. забезпечити
медичну  комісію  інструментарієм,  медичним,  господарським  майном,  яке
необхідне  для  медичного  освідчення  громадян  при  приписці  до  призовних
дільниць.

Виділити по одній медичній сестрі на кожного лікаря-спеціаліста.
4.1.  Затвердити  склад  медичної  комісії  по  огляду  юнаків  2001  року

народження (додаток 2)
4.2 До 15 грудня 2017 року подати в комісію з питань приписки медичні

карти амбулаторного хворого з вкладними листами до них списки осіб, які стоять



на  диспансерному  обліку  з  приводу  нервово-психічних  захворювань,
туберкульозу, шкірно-венеричних, інфекційних захворювань, трахоми, хронічних
захворювань внутрішніх органів, кісток, м’язів, суглобів.

4.3. Для стаціонарного обстеження призовників в ЦРЛ виділити 10 місць.
Забезпечити повне і якісне обстеження призовників у встановлені терміни.

4.4.  Безкоштовно  провести  юнакам  рентгенівське  (флюорографічне)
обстеження  органів  грудної  клітки,  аналіз  крові,  сечі,  ЕКГ і  інші  обстеження.
Визначити  юнакам групу і резус крові.

4.5.  Виділити  одного  технічного  працівника  для  наведення  порядку  в
кабінетах лікарів після проходження медичної комісії.

4.6   На  протязі  грудня  2017  року  провести  попередній  медичний  огляд
юнаків  2001  року  народження,  які  проживають  на  території  району  лікарями
призовної комісії.

5. Начальнику Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій
області  Руденку  С.Д.  надати  у  військовий  комісаріат  списки  осіб  2001  року
народження, які  притягалися до кримінальної відповідальності,  знаходяться під
слідством,  судом,  викликалися  в  органи  внутрішніх  справ  за  антигромадську
поведінку, зловживання алкоголем і наркотичними речовинами.

5.1.  Проводити  приписку  і  виписку  (реєстрацію)  призовників  2001  року
народження  по  їх  місцю  проживання  тільки  при  наявності  в  їх  обліково-
військових  документах  відміток  військового  комісаріату  про  прийняття  на
військовий облік і зняття з нього.

5.2. Проводити розшук осіб, які ухиляються від приписки і організувати їх
доставку на комісію.

6.  Начальнику  управління  соціальної  та  молодіжної  політики
райдержадміністрації  Шеметі  О.П.  подати  до  Хмільницького  ОРВК  списки
громадян, які підлягають приписці і визнані інвалідами.

7.  Начальнику  районного  відділу  освіти райдержадміністрації  Жуку А.А.
спільно  з  військовим  комісаріатом  Хмільницького  ОРВК  Охріменком  А.П.
забезпечити проходження 3-х денних навчально-польових зборів  в травні  2018
року з особами, що не пройшли курс предмету «Захист Вітчизни».

8. За бажанням юнаків, що  підлягають приписці, створити необхідні умови
для здачі екзаменів – екстерном за курс середньої школи.

9.  Контроль  за  виконання  цього  розпорядження  покласти  на  першого
заступника голови райдержадміністрації Горбатюка П.А. а супровід виконання -
на військового комісара Хмільницького ОРВК   Охріменка А.П.

Голова райдержадміністрації                                  Є. Буткевич 

       



Додаток  1
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 14.12.2017 р. №650

СКЛАД 
комісії з питань приписки громадян України 2001 року народження до

призовної дільниці Хмільницького ОРВК

Голова  комісії  -  підполковник  Охріменко  А.П.  -  військовий  комісар
Хмільницького ОРВК;
Секретар  комісії - Новак І.В.- медична сестра КУ «Хмільницька ЦРЛ».

Члени комісії:
Сорока І.В. – головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації;
Рибак О.В. – заступник начальника Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП
у Вінницькій області;
Шевчук  Н.Д.  –  заступник  головного  лікаря  КУ  «Хмільницька  ЦРЛ»   по
поліклінічній роботі ;
Лоїк Т.А. – психолог ЗШ І – ІІІст. с .Широка Гребля;

       В разі хвороби або відсутності з поважних причин членів комісії створити
резервний склад  комісії в складі:

Голова   комісії  –  майор  Прокопович  О.П.,  заступник  військового  комісара  —
начальник відділення комплектування Хмільницького ОРВК;
Секретар  комісії – Іваниця Н.О.- медична сестра  КУ «Хмільницька ЦРЛ».

Члени комісії:
Шевченко В.М.-  завідувач РМК відділу освіти райдержадміністрації;
Бичок Р.М.  – начальник сектору превенції  Хмільницького ВП Калинівського ВП
ГУНП   у Вінницькій області;
Поліщук М.О.- заступник головного лікаря КУ «Хмільницька ЦРЛ»;
Гурова С.М.- психолог ЗШ І - ІІІ ст. с.Жданівка;

Керівник апарату райдержадміністрації                                Н.Ткачук 
                                                                              

             



Додаток  2
до розпорядження голови районної
державної адміністрації 
від 14.12. 2017 р. №650

Склад
медичної комісії з  огляду юнаків 2000 року народження, 

які підлягають приписці до призовної дільниці

Полонська О.М. –  лікар - терапевт ( основний );
Семенюк В.П.  –  лікар –  терапевт; 

Лукіянчук А.М. –  лікар – хірург( основний );
Кондратюк М.Б. –  лікар – хірург;

Медяний Б.С. –  лікар – травматолог (основний);
Доброгівський В.С. –  лікар – травматолог;

Свінціцька М.М.–  лікар -  оториноларинголог (основний);
Польгун В.О.   –  лікар – оториноларинголог;

Яцюк О.М–  лікар -  невропатолог (основний);
Волощенко О.В. –  лікар – невропатолог;

Бичак А.П. –  лікар – психіатр (основний);
Запасний за заявкою головного лікаря КУ «Хмільницька ЦРЛ» з обласної  
лікарні;

Шумигора Ю.В.. –  лікар – офтальмолог (основний);
Бабій Г.В –  лікар – офтальмолог;

Бабій Л.В. –  лікар – дерматолог (основний) ;

Чемерис В.П. –  лікар – стоматолог (основний) ;
Герасимова Л.І. –  лікар – стоматолог .

Керівник апарату райдержадміністрації                                Н.Ткачук 
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