УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
І З ЖМШІЯ 3014

Мостиська

№

Про підготовку та проведення
приписки громадян 1998 року народження
до призовної дільниці Мостиського району

Відповідно до Закону України "Про військовий, обов'язок і військову службу",
розпорядження голови облдержадміністрації від 10.09.2014 № 456/0/5-14 «Про
підготовку та проведення приписки громадян України до призовних дільниць області
у 2015 році», з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їх кількості,
ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки,
здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки:
1. Яворівсько-Мостиському об'єднаному районному військовому комісару
В. Петрівському провести в грудні 2014 року - березні 2015 року приписку громадян
1998 року народження до призовної дільниці.
2. Сільським і міським головам, керівникам підприємств, установ, організацій
незалежно від підпорядкування і форм власності та навчальних закладів, на яких
покладено ведення обліку військовозобов'язаних і призовників, до 1 грудня
2014 року подати у Яворівсько-Мостиський ОРВК списки громадян, які підлягають
приписці до призовної дільниці.
3. Створити комісію з питань приписки громадян 1998 року народження до
призовної дільниці Мостиського району у складі згідно з додатком 1 та комісію
лікарів у складі згідно з додатком 2.
4. Затвердити графік роботи комісій для проведення приписки громадян
1998 року народження до призовної дільниці району, що додається.
5. Головному лікарю комунальної центральної районної лікарні Б. Пелиню:
5.1. Медичний огляд та засідання комісії з питань приписки провести на базі
Мостиської комунальної центральної районної поліклініки.
5.2. Надати необхідну допомогу в проведенні медичних обстежень юнаків під
час приписки на базі поліклініки і КЦРЛ м. Мостиська, м. Судова Вишня в термін з
1 грудня 2014 року по 31 березня 2015 року.
5.3. Забезпечити безоплатне проведення всім громадянам, що підлягають
приписці до призовної дільниці, необхідних лабораторних досліджень, щеплень,
своєчасно надавати необхідну медичну документацію.
5.4. Виділяти необхідну кількість лікарів, які входять до складу районної
комісії з питань приписки та необхідну кількість середнього медичного персоналу.
5.5. Додаткове медичне обстеження юнаків для визначення придатності до
військової служби проводити безоплатно.

5.6. Організувати заняття з допризовниками з питань профілактики
ВІЛ/СНІДУ, для чого виділити відповідних медичних фахівців.
6. Відповідальним за ведення військового обліку міських і сільських рад
своєчасно подавати необхідні відомості про юнаків, які підлягають приписці,
оповіщати їх про виклик у військовий комісаріат і забезпечувати їх організовану явку.
7. Начальнику Мостиського РВ ГУМВСУ у Львівській області О. Сушку:
7.1. Здійснювати реєстрацію осіб призовного віку за місцем проживання і
зняття з неї, видачу їм паспортів тільки за наявності в їх посвідченнях про приписку
відмітки військового комісаріату про постановку на військовий облік.
7.2. При необхідності проводити розшук і доставку на призовну дільницю осіб,
які ухиляються від виконання військового обов'язку.
7.3. Забезпечити Яворівсько-Мостиський ОРВК необхідними відомостями про
громадян 1998 року народження, які притягувалися до кримінальної відповідальності,
знаходяться під слідством, судом, викликалися в органи внутрішніх справ за
антисуспільну поведінку, зловживання алкоголем і наркотичними речовинами.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Дьолога Ю. І.

М. М. Мартин

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
"ІЗ "жовтня2014№ 351
СКЛАД
комісії з питань приписки громадян 1998 року народження
до призовної дільниці Мостиського району
Основний склад
В. Петрівський

М. Телятинська

М. Надибський
І. Тарнавський

Я. Триндус
Л. Рожак

- військовий комісар Яворівсько-Мостиського
об'єднаного районного військового комісаріату, голова
комісії (за згодою);
- медсестра Мостиської КЦРЛ, секретар комісії (за згодою)
Члени комісії:
- методист районного методичного кабінету відділу освіти
райдержадміністрації;
- старший оперуповноважений групи кримінальної міліції
у справах дітей Мостиського РВ ГУМВСУ у Львівській
області (за згодою);
- лікар-терапевт Мостиської КЦРЛ (за згодою);
- завідувач ПМПК відділу освіти районної державної
адміністрації

Резервний склад
(на випадок хвороби або відсутності з поважних причин
призначених членів комісії з питань приписки)
С. Лісняков

- заступник військового комісара - начальник
мобілізаційного відділення Яворівсько-Мостиського
ОРВК, голова комісії (за згодою);

М. Ковць

- медсестра Мостиської КЦРЛ, секретар комісії (за згодою)

3. Подільчик
В. Путря

Л. Вовк
О. Шпилька

Заступник голови
райдержадміністрації

Члени комісії:
- головний спеціаліст відділу освіти районної державної
адміністрації;
- оперуповноважений групи кримінальної міліції у справах
дітей Мостиського РВ ГУМВСУ у Львівський області (за
згодою);
- лікар-терапевт Мостиської КЦРЛ (за згодою);
- психолог Твіржанського НВКІ-ІІІ ступенів (за згодою)

ГИ^3?^

Р- С. Матис

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
"ІЗ" жовтня 2014 № 351
СКЛАД
комісії лікарів для проведення приписки громадян 1998 року народження
до призовної дільниці Мостиського району

Основний склад
лікарів
Г. Довгун
І. Пришляк
О. Мельник
0. Дячок
В. Шпилька
1. Станько
А. Куземський
І. Ключак

- педіатр
- хірург
- отоларинголог
- офтальмолог
- стоматолог
- дерматолог
- психіатр
- невропатолог
Резервний склад
лікарів

Г. Ключак
В. Степований
Н. Ключак
О. Пушкар
Л. Довгун
А. Комнацький
А. Підцерковний

Заступник голови
райдержадміністрації

- педіатр
- хірург
- отоларинголог
- стоматолог
- дерматолог
- невропатолог
- психіатр

Р. С. Матис

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
"ІЗ " жовтня 2014 № 351
ГРАФІК
роботи комісій для проведення приписки громадян 1998 року народження
до призовної дільниці району
№

з/п

Назва комісії

Місяць
грудень

1.

Комісія лікарів

Комісія з питань
приписки

6, 15,20, 22,27,29

лютий

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26,31

січень

6, 15, 20, 22, 27, 29

лютий

3, 5, 10, 12,17, 19,24, 26

березень

Заступник голови
райдержадміністрації

2, 4, 9, 12, 16, 18, 23,25, 30

січень

березень

2.

Число

3, 5, 10, 12, 17,19,24, 26,31

Р. С. Матис

Примітка

