
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

. смт Біловодськ № ЗҐЄ

Про затвердження нового складу призовної комісії на період призову на 
строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року

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 Україии, 
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 2018 року за № 
1109/15800) 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 новий склад районної призовної комісії та новий 
резервний склад районної призовної комісії на період призову на строкову 
військову службу у жовтні-грудні 2019 року у зв’язку з кадровими змінами 
(додається).

2. Пункт 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 
15.08.2019 року № 237 «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 комісії на території Біловодського району Луганської області» 
вважати таким що втратив чинність.

Перший заступник, в.о. голови
райдержадміністрації Вадим МУРАТОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

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

Муратов
Вадим Олександрович 

Лимар
Оксана Сергіївна

першии заступник голови районної 
державної адміністрації, голова 
комісії;

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

Члени комісії:

Мажулін 
Олексій Іванович

Юрченко
Людмила Федорівна 

Ярощук
Олександр Миколайович

Г армаш
Наталія Валеріївна

Довбиш 
Яна Юріївна

військовий комісар Біловодського 
районного військового комісаріату;

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

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

лікар-терапевт КНП “Біловодська 
багатопрофільна лікарня”
Біловодської селищної ради, 
старший лікар комісії (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).



У виняткових випадках при відсутності вищевказаних членів комісії з 
поважних причин дозволити ввести до складу комісії:

Будовська 
Наталія Вікторівна

Ткаченко
Олександр Вячеславович

Лозова
Іванна Іванівна

Ситнік
Артем Валерійович

Чирка
Людмила Федорівна

Червинська 
Тетяна Василівна

Керівник апарату 
райдержадміністрації

керівник апарату районної 
державної адміністрації, голова 
комісії.

Члени комісії:

заступник військового комісара -  
начальник відділення
комплектування Біловодського 
районного військового
комісаріату;

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

тво начальника сектору кадрового 
забезпечення Біловодського
відділу поліції ГУНП в 
Луганській області (за згодою);

лікар, який організовує роботу 
медичного персоналу щодо 
медичного огляду призовників (за 
згодою);

психолог Біловодської гімназії (за 
згодою).

Наталія БУДОВСЬКА


