
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

р  смт Біловодськ №
с/ '  ------------------------

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 14.02.2020 року № 45

Керуючись статтями 13, 27, 41 Закону України "Про місцеві державні 
адміністрації" від 09.04.1999 року, відповідно до Указу Президента України від 
23.03.2020 року №103/2020 «Про внесення змін до Указу Президента України 
від 16 січня 2020 року №13/2020» 
зобов’язую:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 14.02.2020 року № 45 «Про підготовчі заходи до призову 
громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та 
інших військових формувань у квітні-червні 2020 року та затвердження складу 
районної призовної комісії на території Біловодського району Луганської 
області»:

1.1 у назві розпорядження і додатках до нього, а також пунктах 1, 3, та 
пункті 5 розпорядження слова «квітні-червні» замінити на слова «травні- 
липні»;

1.2 у пункті 2.1 слова «з 01 квітня по 10 квітня 2020 року» замінити на 
слова «з 04 травня по 08 травня 2020 року»;

1.3 у пункті 2.2 слова «з 10.04.2020 року по 30.06.2020 року» замінити
на слова «з 12.05.2020 року по 31.07.2020 року»;

1.4 у пункті 6, 3 дату «30.06.2020 року» замінити датою «31.07.2020 
року».

1.5 пункт 3 виключити;
1.6 пункт 6 вважати пунктом 5 та викласти у такій редакції:
«6. Рекомендувати генеральному директору КНП «Біловодська 

багатопрофільна лікарня Біловодської селищної ради Чередниченку Р.В.:
6.1 перед медичним оглядом призовникам провести лабораторні та 

інструментальні дослідження в об’ємі: загальний аналіз крові, загальний аналіз 
сечі, серологічні аналізи крові на антітіла до вірусу імунодефіциту людини 
(ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту B(HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С 
(апй-НСУ), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном,
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визначення групи крові та резус-належності, флюорографічне обстеження 
органів грудної клітки, електрокардіографічне обстеження;

6.2 здійснити вивчення комісією медичних документів призовників 
(медичної карти амбулаторного хворого, виписки з медичної карти 
амбулаторного хворого від сімейного лікаря, виписних епікрізів, результатів 
попередніх медичних оглядів);

6.3 забезпечити комісію необхідними медикаментами та витратними 
матеріалами;

6.4 кожному призовнику, який визнаний придатним до військової служби, 
видати довідки з наркологічного, психіатричного, протитуберкульозного, 
дерматовенерологічного кабінетів;

6.5 з 17.02.2020 року по 31.07.2020 року провести медичний огляд 
призовників;

6.6 до 01.05.2020 року видати списки осіб 1993-2002 років народження, 
які знаходяться на обліку з приводу захворювання на туберкульоз, нервово- 
психічні, шкірно-венерологічні та інші захворювання;

6.7 виділити для стаціонарного обстеження призовників 5-10 ліжок та 
приймати їх у строки, встановлені призовною комісією, й забезпечити повне і 
якісне обстеження;

6.8 лікарям-спеціалістам, які беруть участь у роботі комісії, проводити 
медичний огляд призовників на базі КНП «Біловодська багатопрофільна 
лікарня» з 10-00 до 11-00 та з 14-00 до 15-00 згідно з графіком роботи та 
попереднім записом у функціоналі «Поліклініка без черг».

1.7 пункти 7-13 вважати відповідно пунктами 6-12.

Перший заступник, в.о.голови 
районної державної адміністрації Вадим МУРАТОВ


