
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації
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Про підготовчі заходи до призову громадян України на строкову військову 
службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у 
жовтні-грудні 2019 року та затвердження складу районної призовної

в ооо »»о ТИ—ч •  «-» ТБГ • •  /*=* •комісії на території Біловодського району Луганської області

Відповідно до статей 6, 13, 27, 28, 41 Закону України "Про місцеві 
державні адміністрації" (із змінами), 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”, Закону України "Про 
військовий обов’язок і військову службу", Положення про проходження 
громадянами України військової служби у Збройних Силах України, 
затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 
1153/2008 (із змінами), 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 (із змінами), Положення про військово- 
лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом 
Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 17 листопада 20018 року за № 1109/15800), 
Директиви командира військової частини А1314 від 15 січня 2019 року № Д2 та 
з метою своєчасної підготовки, якісного та організованого проведення 
чергового призову громадян України на строкову військову службу до 
Збройних Сил України та інших військових формувань у жовтні-грудні 2019 
року,
зобов’язую:

1. Затвердити персональний склад районної призовної комісії на період 
призову на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року та резервний 
склад районної призовної комісії (додається).

2. Затвердити склад медичної комісії з призову громадян на строкову 
військову службу у жовтні-грудні 2019 року та резервний склад медичної 
комісії (додається).
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3. Голові районної призовної комісії:
3.1. забезпечити організоване проведення засідань районної призовної 

комісії з 01 жовтня по 07 жовтня 2019 року;
3.2. з метою якісного проведення призову визначити рішенням кількість 

та дати засідань районної призовної комісії у резервні дні з 08.10.2019 року по
31.12.2019 року у разі потреби;

3.3. забезпечити повний огляд цризовною комісією осіб, які підлягають 
призову.

4. Рекомендувати райвійськкомйту (Свириденко С.М.):
4.1. розробити та затвердити план заходів, пов’язаних з підготовкою та 

проведенням призову громадян на строкову військову службу у 2019 році;
4.2. вжити заходів щодо забезпечення організованого прибуття 

призовників до райвійськкомату для проходження призовної комісії і відправки 
на обласний збірний пункт;

4.3. провести аналіз підсумків призову у жовтні-грудні 2019 року та до
08.01.2020 року надати відповідну інформацію провідному спеціалісту з питань 
мобілізаційної роботи райдержадміністрації.

5. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій та навчальних закладів Біловодського району 
під час підготовки та в період проходження чергового призову громадян 
України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року:

5.1. на вимогу (за наявності відповідного наказу) військового комісара 
Біловодського районного військового комісаріату повідомляти призовників про 
їх виклик до військового комісаріату та сприяти в забезпеченні їх своєчасного 
Прибуття за цим викликом;

5.2. відряджати до Біловодського районного військового комісаріату 
для надання різносторонньої допомоги технічних працівників і працівників 
обслуговуючого персоналу за окремим графіком Біловодського районного 
військового комісаріату;

5.3. виділяти споряджені (заправлені експлуатаційними рідинами, 
укомплектовані витратними матеріалами та обладнанням згідно з витратними 
нормами) автомобільні транспортні засоби зі штатними водіями у тимчасове 
підпорядкування за окремим графіком Біловодського районного військового 
комісаріату;

5.4. взяти до відома, що за направленими у тимчасове підпорядкування 
військового комісара Біловодського районного військового комісаріату 
працівниками на весь час виконання обов’язків при Біловодському районному 
військовому комісаріаті зберігається займана посада та середній заробіток за 
основним місцем роботи.

6. Рекомендувати генеральному директору КНП “Біловодська 
багатопрофільна лікарня” Біловодської селищної ради Чередниченку Р.В. :
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6.1. медичне обстеження призовників проводити у приміщенні 
поліклініки Біловодської районної лікарні. Виділити праве крило поліклініки 
для розміщення лікарів - спеціалістів призовної комісії, на яке перекрити 
доступ інших категорій відвідувачів;

6.2. організувати та провести підготовчі заходи, пов’язані з попереднім 
медичним оглядом, обстеженням, лікуванням та вивченням призовників, у 
серпні-вересні 2019 року;

6.3. перед медичним оглядом усім призовникам провести загальний 
аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на антитіла до 
вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту “В” (HBsAg), 
антитіла до вірусу гепатиту “С” (аЩі-НСУ), реакцію мікропреципітації з 
кардіоліпіновим антигеном (БЛ¥); визначити групу крові та резус-належність, 
провести флюорографічне обстеження органів грудної клітки, профілактичні 
щеплення у відповідності з календарем профілактичних щеплень, 
електрокардіографічне дослідження. Здійснити вивчення медичних документів 
з поліклінік та лікувальних закладів за місцем проживання та перебування на 
обліку (медичної карти амбулаторного хворого, виписки з медичної карти від 
дільничного лікаря, дільничного лікаря-педіатра, виписних епікризів, даних 
диспансерного обстеження та лікарського спостереження, результатів 
попередніх медичних оглядів, інших документів, що характеризують стан 
здоров’я). Інші дослідження проводяться за показаннями. Забезпечити медичну 
комісію необхідними медичними інструментами та медикаментами.

Кожен призовник, що убуває до військ, повинен мати у особовій справі 
довідки з наркологічного, психіатричного, туберкульозного диспансерів;

6.4. з 19.08.2019 року по 27.12.2019 року провести медичне освідчення 
призовників;

* 6.5. до 01.10.2019 року видати в райвійськкомат амбулаторні та
диспансерні картки (ф. 25ю), а також списки осіб, які знаходяться на обліку з 
приводу захворювання трахоми, туберкульозу, нервово-психічних, кожно- 
венеричних та інших захворювань, а також списки призовників, які знаходяться 
на лікуванні;

6.6. виділити для стаціонарного обстеження призовників по 10-15 ліжко- 
місць та приймати їх у строки, встановлені призовною комісією, закріпити 
відповідних лікарів й забезпечити повне і якісне обстеження;

6.7. для забезпечення умов роботи членів комісії з призовниками виділити 
5 медсестер та одну санітарку. В день відправки призовників до обласного 
збірного пункту по заявці райвійськкомату в приміщенні райвійськкомату з 
6.00 до 6.30 провести спільно з лікарями (хірургом, терапевтом, дерматологом, 
фтизіатром) контрольний огляд призовників;

6.8. лікарів-спеціалістів, медсестер і санітарку, які беруть участь у 
призовній комісії, звільнити від основної роботи на період призовної комісії із 
збереженням заробітної плати по основному місцю роботи;

6.9. у разі відсутності з поважних причин лікарів-спеціалістів заміну 
провести наказом головного лікаря КНП “Біловодська багатопрофільна 
лікарня” Біловодської селищної ради;
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6.10 згідно з наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року 
№ 402 (зі змінами) “Про затвердження положення про військово-лікарську 
експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України” для забезпечення 
роботи лікарів на призовній дільниці укомплектувати кабінети необхідним 
інструментарієм;

6.11. у період проведення призову лікарю -  дерматологу Чирці Л.Ф. 
провести бесіду з призовниками щодо профілактичних заходів від 
захворювання на СНІД.

7. Рекомендувати Біловодській селищній раді, підприємствам, 
організаціям та установам по заявці райвійськкомату виділити по одному 
технічному працівнику для роботи на призовній дільниці Біловодського 
райвійськкомату під час призову з метою оформлення особових справ 
призовників та виписки документів:

7.1. селищному голові Біловодської селищної ради Олейнікову Е.М.: 
одного технічного працівника (з 02.09.2019р. по 30.03.2019р.);

7.2. директору Біловодської гімназії Погорілій Л.М.: одного технічного 
працівника (з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.);

7.3. директору Біловодського опорного закладу загальної середньої освіти 
-Хаблаку Г.А.: одного працівника ( з 01.11.2019р. по 29.11.2019р.);

7.4. директору Біловодського професійного аграрного ліцею Морозову 
А.М.: одного технічного працівника (з 02.12.2019р. по 31.12.2019р.).

8. Рекомендувати підприємствам, організаціям та установам на території 
Біловодського району, які мають змогу провадити пасажирські перевезення, по 
заявці райвійськкомату виділити по одному пасажирському автобусу під час 
призову для доставки призовників до обласного збірного пункту Луганського 
обласного військового комісаріату м. Сєвєродонецька:

8.1. керівнику філії “Біловодська” ТОВ СП “Нібулон” Ліманову М.О. -  
один пасажирський автобус;

8.2. керівнику ТОВ “Едельвейс-Авто” Корягіну А.Н. -  один 
пасажирський автобус;

8.3. начальнику відділу освіти виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради Бас К.С. -  один пасажирський автобус.

9. Рекомендувати начальнику Біловодського відділу поліції ГУНП в 
Луганській області Токареву B.C.:

9.1. на період відправки призовників на обласний збірний пункт у м. 
Сєвєродонецьк виділити наряд поліції (2-3 чоловіка) для підтримання порядку 
на призовному пункті (згідно з графіком відправки);

9.2. за зверненнями районного військового комісаріату або органів 
місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, 
затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від 
виконання військового обов’язку, а також надсилати у двотижневий строк до
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військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть 
військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не 
перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.

10. Рекомендувати органам досудового розслідування в семиденний строк 
повідомити районний військовий комісаріат про призовників, яким 
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суди - 
про призовників, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, а 
також про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали 
законної сили.

11. Рекомендувати органам реєстрації актів громадянського стану в 
семиденний строк повідомити районний військовий комісаріат про зміну 
призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, 
одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовників або 
військовозобов'язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових 
посвідчень, а також інші дані.

12. Рекомендувати райвійськкомату (Свириденко С.М.), районному 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Біловодської селищної ради 
(Чумак Л.В.), відділу культури виконкому Біловодської селищної ради (Джуніч 
С.О.):

12.1. для проведення професійно-психологічного відбору та більш 
раціонального розподілу призовників по видам та родам військ на весь період 
проведення призову створити нештатну групу профвідбору у складі:

Яцун Микола Іванович - головний спеціаліст
райвійськкомату -  начальник 
групи;

Чумак Лариса Вікторівна - директор районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді Біловодської селищної 

• ради.
12.2. створити при призовній дільниці райвійськкомату консультативний 

пункт з метою надання соціальної, психологічної, юридичної та інформаційної 
допомоги допризовній та призовній молоді;

12.3. організувати та провести «День призовника» та урочисті проводи 
призовників на строкову військову службу.

13. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови,
в.о. голови райдержадміністрації ^ Вадим МУРАТОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

уГо с

Лікарі КНП “Біловодська багатопрофільна лікарня” Біловодської 
селищної ради та КЗ “Біловодський районний центр первинної медично- 
санітарної допомоги”, що входять до складу медичної комісії з призову 

громадян на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року та складу
військово-лікарської комісії

Г армаш Наталія Валеріївна 
Болдарєва Катерина Олександрівна 
Г ончаренко Надія Г еннадіївна 
Ольховиченко Любов Миколаївна 
Міхальова Юлія Вікторівна 
Літвін Руслан Володимирович 
Чирка Людмила Федорівна 
Золотарєвський Роман Сергійович

У виняткових випадках при відсутності вищевказаних членів комісії з 
поважних причин дозволити ввести до складу комісії:
Гарьковець Віктор Вікторович - лікар-хірург
Іосіфова Олена Дмитрівна - лікар-стоматолог
Юркіна Оксана Леонідівна * - лікар-невропатолог.

лікар -  терапевт 
лікар -  невропатолог 
лікар -  психіатр 
лікар -  офтальмолог 
лікар -  отоларинголог 
лікар - стоматолог 
лікар -  дерматолог 
лікар -  хірург.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації

Склад районної призовної комісії на період 
призову на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року: 

Муратов - перший заступник голови районної
Вадим Олександрович державної адміністрації, голова

комісії;

медсестра КНП “Біловодська 
багатопрофільна лікарня”
Біловодської селищної ради, 
секретар комісії (за згодою).

Члени комісії:

Лимар
Оксана Сергіївна

Свириденко
Сергій Миколайович
Юрченко
Людмила Федорівна

військовий комісар Біловодського 
районного військового комісаріату; 
методист відділу освіти
виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради (за згодою);

Ярощук
Олександр Миколайович

Г армаш Наталія Валеріївна

Довбиш 
Яна Юріївна

заступник начальника
Біловодського відділу поліції 
ГУНП в Луганській області (за 
згодою);

лікар-терапевт КНП “Біловодська 
багатопрофільна лікарня”
Біловодської селищної ради, (за 
згодою);
методист відділу освіти
виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради (за згодою);

Яковлев
Олександр Валентинович

головний спеціаліст цивільного 
захисту та охорони праці 
виконавчого комітету Біловодської



селищної ради (за згодою).
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У виняткових випадках при відсутності вищевказаних членів комісії з 
поважних причин дозволити ввести до складу комісії:

Будовська - керівник апарату районної
Наталія Вікторівна державної адміністрації, голова

комісії.
Члени комісії:

Ткаченко - заступник військового комісара
Олександр Вячеславович -  начальник відділення

комплектування Біловодського 
районного військового
комісаріату;

методист відділу освіти 
виконавчого комітету
Біловодської селищної ради (за 
згодою);

Бородіна - начальник сектору
Оксана Василівна Біловодського відділу поліції

ГУНП в Луганській області (за 
згодою);

Гармані - лікар, який організовує роботу
Наталія Валеріївна медичного персоналу щодо

медичного огляду призовників 
(за згодою);

Лозова
Іванна Іванівна

Буренок 
Олена Іванівна

психолог Біловодської ЗОШ I- 
III ступеня (за згодою).


