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Про підготовку і проведення
весняного та осіннього призовів
громадян 1989-1996 років народження
на строкову військову службу у 2014 році

Відповідно до Указу Президента України від 14.10.2013 № 562/2013 "Про
строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову службу
до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та звільнення в запас
військовослужбовців у 2014 році", розпорядження голови облдержадміністрації від
12.02.2014 № 47/0/5-14 «Про черговий призов громадян України на строкову
військову службу у 2014 році», з метою забезпечення своєчасної підготовки і якісного
проведення призову громадян на строкову військову службу до внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України:
1. Яворівсько-Мостиському об'єднаному районному військовому комісаріату
(В. Петрівський) провести заходи щодо підготовки весняного та осіннього призовів у
2014 році згідно з планами підготовки, проведення та завершення призову:
1.1. Створити призовну та лікарську комісії згідно з додатками 1,2.
1.2. Затвердити графіки роботи лікарської та призовної комісій згідно з
додатком 3.
1.3. Відправку молодого поповнення до внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України провести у терміни, встановлені Львівським обласним
військовим комісаріатом.
2. Комунальній центральній районній лікарні (Б. Пелиньо):
2.1. Медичний огляд та призовні комісії провести на базі Мостиської
комунальної центральної районної поліклініки.
2.2. Перед медичним оглядом усім призовникам провести наступні
дослідження: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові
на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "В"
(НВзА§), антитіла до вірусу гепатиту "С" (апІі-НСУ), реакція мікропреципітації з
кардіоліпіновим антигеном
визначення групи крові та резус-належність,
флюорографічне обстеження органів грудної клітки, профілактичні щеплення у
відповідності з календарем профілактичних щеплень, електрокардіографічне
дослідження.
2.3. Надати необхідну допомогу у проведенні медичних обстежень, щеплень
призовників відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.03.2002 № 352. Забезпечити проведення медичних обстежень

призовників на базі поліклініки і КЦРЛ в м. Мостиська, м. Судова Вишня та
своєчасно надавати необхідну медичну документацію на призовну дільницю.
2.4. Додаткове медичне обстеження призовників для визначення придатності до
військової служби проводити безкоштовно.
2.5. Організувати заняття з призовниками з питань профілактики ВІЛ/СНІДУ,
для чого виділити відповідних медичних працівників.
3. Головам міських і сільських рад своєчасно подавати необхідні відомості про
юнаків, які підлягають призову, оповіщати їх про виклик до Мостиської філії
Яворівсько-Мостиського
об'єднаного
районного
військового
комісаріату;
забезпечити, при потребі, їх організовану явку.
4. Мостиському РВ ГУ МВСУ у Львівській області:
4.1. Створити оперативні групи для розшуку та доставки на призовну дільницю
району призовників, які ухиляються від призову до внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України (п. З ст. 38 Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу").
4.2. Для забезпечення охорони громадського порядку під час відправки
призовників направляти до Мостиської філії Яворівсько-Мостиського ОРВК наряд
міліції на 8 год. згідно із графіком відправок.
4.3. Забезпечити Мостиську філію ОРВК необхідними відомостями про
призовників, щодо яких ведеться дізнання або попереднє слідство, які притягувалися
до кримінальної відповідальності, перебувають на обліку за антисуспільну поведінку,
зловживання алкоголем та наркотичними речовинами.
5. Редакції районної газети "Наш край" (Г. Сорока), районному радіомовленню
(Б. Тиндик) постійно інформувати населення через засоби масової інформації про хід
проведення весняного та осіннього призовів у 2014 році.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації О. Гачака.
;

Голова районної
державної адміністрації

Додаток 1
до розпорядження голови
райлержадмінстрації
« ^ » березня 2014 №
Склад
призовної комісії
О. Гачак

- перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

М. Ковць

- медсестра КЦРЛ, секретар комісії (за згодою);

В. Петрівський

- військовий комісар Яворівсько-Мостиського об'єднаного
районного військового комісаріату (за згодою);

М. Стецина

- методист відділу освіти райдержадміністрації;

О. Сушко

- заступник начальника Мостиського РВ ГУМВСУ у Львівській
області - начальник МГБ (за згодою);

Я. Триндус

- лікар-терапевт Мостиської КЦРЛ (за згодою);

Л. Рожак

- завідувач ПМПК відділу освіти райдержадміністрації
Резервний склад
призовної комісії
(на випадок хвороби або відсутності з поважних причин
призначених членів призовної комісії)

В. Санницький

- завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної і мобілізаційної роботи та протидії корупції
райдержадміністрації, голова комісії;

3. Тимців

- медсестра підліткового кабінету КЦРЛ, секретар комісії (за
згодою);

Г. Козак

- провідний спеціаліст Яворівсько-Мостиського ОРВК (за
згодою);

І. Гру ник

- головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації;

Р. Голець

- начальник сектору дільничних інспекторів міліції Мостиського
РВ ГУМВСУ у Львівській області (за згодою);

О. Дарнобит

- лікар-терапевт Мостиської КЦРЛ (за згодою);

О. Шпилька

- психолог Твіржанського НВКДза згодою)

Перший заступник голови
райдержадміністрації
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О. І. Гачак

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадмінстрації
« 12 » березня 2014 № 95

Основний склад лікарів
Л. Вовк

- терапевт

І. Пришляк

- хірург

О. Мельник

- оторинголог

0 . Дячок

- офтальмолог

В. Шпилька

- стоматолог

1. Станько

- дерматолог

А. Куземський

- психіатр

І. Ключак

- невропатолог

Резервний склад лікарів
О. Тарапацька

- терапевт

В. Степований

- хірург

Н. Ключак

- оторинголог

Н. Малицький

- стоматолог

Б. Довгун

- дерматолог

А. Підцерковний

- психіатр

А. Комнацький

- невропатолог

Перший заступник голови
райдержадміністрації

О. І. Гачак

Додаток З
до розпорядження голови
райдержадмінстрації
« ^ » березня 2014 № 9 5

Графік роботи
лікарської і призовної комісій весною 2014 року по Мостиській філії ЯворівськоМостиського ОРВК на період проведення призову громадян 1989 -1996 років
народження на строкову військову службу до ВВ МВСУ
№
з/п
1

2

Назва
комісії
Лікарська

Призовна

Місяць

Дата

березень
квітень

18, 20, 25, 27
1,3,8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

травень

6, 8, 13, 15,20, 23,27, 29

квітень

1,3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

травень

6, 8, 13, 15, 20, 23,27, 29

Примітка

Графік роботи
лікарської і призовної комісій восени 2014 року по Мостиській філії ЯворівськоМостиського ОРВК на період проведення призову громадян 1989-1996 років
народження на строкову військову службу до ВВ МВСУ
№
з/п

Назва
комісії

1
Лікарська

2

Призовна

Місяць

Дата

серпень
вересень

12, 14, 19,21,26,28
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23,25,30

жовтень

2, 7, 9, 14, 16,21,23, 28, 30

листопад

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

жовтень
листопад

2, 4, 9, 14, 16,21,23,28,30
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25,27

Перший заступник голови
райдержадміністрації

Примітка

