
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

О У смт Біловодськ № <3

Про проведення приписки громадян України 2003 року народження до 
призовної дільниці у січні-березні 2020 року

Згідно зі статтями 14, 43 Закону України “Про військовий обов’язок і 
військову службу" від 04.04.2006року, та розділом III 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 21.03.2002 № 352 (із 
змінами), Директивою командира військової частини А1314 від 20.08.2019 року 
№Д-8 Про приписку громадян України 2003 року народження до призовних 
дільниць у січні-березні 2020 року, розпорядженням військового комісара 
Луганського обласного військового комісаріату від 23.08.2019 року № ВКП 701 
Про проведення приписки громадян України 2003 року народження до 
призовних дільниць у січні-березні 2020 року, керуючись статтями 13, 27, 41 
Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 року, з 
метою своєчасної та організованої приписки юнаків до призовної дільниці 
зобов’язую:

1. Приписку громадян 2003 року народження до призовної дільниці 
провести в Біловодському районі з 13.01.2020 року по 31.03.2020 року.

У разі потреби протягом року проводити додаткові засідання комісії з 
питань приписки громадян, яких додатково розшукано або які повернулися з 
медичного обстеження (лікування) та стосовно яких необхідно повторно 
розглянути питання про їх придатність до військової служби за станом 
здоров’я.

2. Рекомендувати відділу освіти виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради забезпечити прибуття юнаків, які підлягають приписці, у 
супроводі старшого, та своєчасну доставку громадян, які підлягають приписці, 
в дні та часи, які зазначені в персональних повістках. Погодити з керівниками 
базових господарств виділення автотранспорту для цих цілей.

3. Затвердити склад комісії по приписці (додається).



4. На випадок хвороби будь-якого члену комісії по приписці, або з інших 
причин затвердити резервний склад комісії по приписці (додається).

5. Рекомендувати генеральному директору КНП “Біловодська 
багатопрофільна лікарня” Біловодської селищної ради Чередниченку Р.В.:

5.1 забезпечити приписну комісію необхідними медичними приладами і 
лікарями -  фахівцями та якісне медичне освідчення призовної молоді з 
використанням крупнокадрової флюорографії;

5.2 виділити п’ять медсестер для проведення антропометричних замірів і 
надання допомоги лікарям -  фахівцям;

5.3 виділити в районній лікарні необхідну кількість ліжок для проведення 
стаціонарного обстеження юнаків, які приписуються до призовної дільниці з 
20.01.2020 по 31.03.2020 року ;

5.4 провести інструктивну нараду з лікарями -  фахівцями і середнім 
медичним персоналом 27.12.2019 року;

5.5 медсестер і лікарів на час роботи комісії звільнити від виконання 
службових обов’язків, залишити за ними місце роботи, посаду і 
середньомісячну заробітну плату за місцем основної роботи;

5.6 для якісного проведення медичного огляду призовників утворити 
медичну комісію з приписки громадян 2003 року народження до призовної 
дільниці Біловодського району, затвердити її склад та резервний склад 
медичної комісії (додається);

5.7 у разі відсутності з поважних причин лікарів-спеціалістів заміну 
провести наказом генерального директора КНП “Біловодська багатопрофільна 
лікарня” Біловодської селищної ради.

6. Рекомендувати виділити досвідчених фахівців -  технічних працівників 
з гарним почерком для роботи на призовній дільниці для оформлення 
документів, профвідбору і приписки громадян 2003 року народження, 
залишивши за ними місце роботи і середню заробітну плату:

Біловодській селищній раді — 1 чоловік (з 13.01.2020р., по 31.01.20120р.);
- Біловодському професійному аграрному ліцею -  1 чоловік (з 01.02.2020р. по 
28.02.2020р.);

Біловодській гім н азії-1 чоловік (з 02.03.2020р. по 31.03.2020р.).

7. Рекомендувати начальнику Біловодського відділу поліції ГУНП в 
Луганській області Токареву B.C. на період проведення приписки забезпечити 
громадський порядок на призовній дільниці за заявками райвійськкомату, а 
також проводити розшук і доставку юнаків, які ухиляються від приписки до 
призовної дільниці.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник, у
в.о. голови райдержадміністрації g /  Вадим МУРАТОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

с№/&р ^

Склад комісії по приписці:

Мажулін Олексій Іванович 

Лимар Оксана Сергіївна

раионнии
комісії

вшськовии комісар, голова

Юрченко Людмила Федорівна 

Ситнік Артем Валерійович

Чирка Людмила Федорівна

Довбиш Яна Юріївна

медична сестра КНП “Біловодська багатопро
фільна лікарня” Біловодської селищної 
ради,секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:
методист відділу освіти виконавчого комітету 
Біловодської селищної ради (за згодою)

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

завідуюча поліклінікою КНП “Біловодська 
багатопрофільна лікарня” Біловодської 
селищної ради, старший лікар (за згодою)

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

Ткаченко Олександр 
Вячеславович

Резервний склад комісії по приписці:

заступник військового комісара - начальник 
віддлілення комплектування, голова комісії

Ворона Михайло Олексійович

Лозова Іванна Іванівна

Ярощук Олександр 
Миколайович

Сиров Артем Федорович 

Червинська Тетяна Василівна

Керівник апарату 
райдержадміністрації

медична сестра КНП “Біловодська багатопро
фільна лікарня” Біловодської селищної ради, 
секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:
методист відділу освіти виконавчого комітету 
Біловодської селищної ради (за згодою) 
заступник начальника Біловодського ВП 
ГУНП в Луганській області (за згодою)

лікар, який організовує роботу медичного 
персоналу з медичного огляду громадян 
України, які підлягають приписці (за згодою) 
практичний психолог Біловодської гімназії 
(за згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

з/7-

Лікарі КНП “Біловодська багатопрофільна лікарня” Біловодської 
селищної ради, що входять до складу медичної комісії з приписки громадян 
2003 року народження до призовної дільниці Біловодського РВК:

Сиров Артем Федорович 
Золотарєвський Роман Сергійович 
Болдарєва Катерина Олександрівна 
Гончаренко Надія Геннадіївна 
Ольховиченко Любов Миколаївна 
Міхальова Юлія Вікторівна 
Літвін Руслан Володимирович 
Чирка Людмила Федорівна

лікар -  терапевт 
лікар -  хірург 
лікар -  невропатолог 
лікар -  психіатр 
лікар -  офтальмолог 
лікар -  оторіноларинголог 
лікар -  стоматолог 
лікар -  дерматолог.

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

Гармаш Наталія Валеріївна - лікар-терапевт
Гарьковець Віктор Вікторович - лікар-хірург
Кошарний Володимир Іванович - лікар-стоматолог
Юркіна Оксана Леонідівна - лікар-невропатолог

Керівник апарату 
райдержадміністрації Наталія БУДОВСБКА


