УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 20.01.2011 року № 16
Про заходи щодо забезпечення
призову на строкову військову
службу громадян України
1986-1993 року народження
у квітні - травні та
жовтні-листопаді 2011 року
Згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову
службу», Указом Президента України від 04.11.2010 року № 1009/2010 «Про
строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на
строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців
у 2011 році» та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
17.01.2011 року № 11 «Про заходи щодо забезпечення призову на строкову
військову службу громадян України 1986-1993 років народження у квітнітравні та жовтні-листопаді 2011 року»:
1. Призвати у квітні-травні та жовтні-листопаді 2011 року на строкову
військову службу громадян України чоловічої статі, які до дня відправки у
військові частини досягли 18 років і не мають права на відстрочку та громадян
старшого призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на
строкову військову службу.
2. Для проведення призову затвердити районну призовну комісію в
складі:
Ковальчук
- заступник голови райдержадміністрації,
Олександр Станіславович
голова комісії
Ничипорчук
Світлана Володимирівна

- медична сестра,
секретар призовної комісії

Венгловський
Володимир Гвідонович

Члени комісії:
- військовий комісар Олевського районного
військового комісаріату

Казюк
Світлана Миколаївна

- лікар, що організовує роботу медичного
персоналу з медичного огляду призовників

Пінчук
Тетяна Анатоліївна

- заступник начальника Олевського РВ
УМВС України в Житомирській області
з кадрового забезпечення

Хоменко
Олександр Вікторович

- заступник начальника відділу освіти
райдержадміністрації

Затвердити дублюючий склад районної призовної комісії в складі:
Трохоненко
- заступник голови райдержадміністрації,
Олександр Антонович
голова комісії
Кравченко
Галина Миколаївна

- медична сестра,
секретар призовної комісії

Балюрко
Сергій Сергійович

Члени комісії:
- начальник відділу освіти
районної державної адміністрації

Михайленко
Юрій Іванович

- начальник кримінальної міліції у справах
неповнолітніх

Пантелейчук
Валентина Степанівна

- лікар-терапевт, лікар призовної комісії;

Хомутовський
Віталій Анатолійович

- відповідальний виконавець
Олевського райвійськкомату

3. Сільським, селищним, міському головам, керівникам підприємств,
установ, організацій району незалежно від форм власності:
3.1. Звільнити призовників від роботи і навчання на час, необхідний для
проходження призову, відкликати призовників з відряджень.
3.2. Забезпечити оповіщення, організований збір документів, необхідних
для якісного проведення призову і своєчасну явку призовників на призовну
дільницю згідно графіків (графіки будуть доведені додатково).
3.3. Забезпечити доставку призовників на призовну дільницю Олевського
райвійськкомату.
4. За лікарями, особами обслуговуючого персоналу, які виділені для
роботи на призовній дільниці під час призову, за весь час виконання цих
обов'язків зберігається середній заробіток за місцем роботи.
5. Головному лікарю Олевської ЦРЛ Садовому М.І.:
5.1. Забезпечити медичну комісію інструментарієм, обладнанням,
препаратами, необхідними для медичного обстеження громадян при призові на
строкову військову службу згідно наказу Міністра оборони України від
14.08.2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську
експертизу в Збройних Силах України».

5.2. Виділити для роботи в призовній комісії лікарів-спеціалістів: хірурга,
ортопеда, уролога, терапевта, психіатра, невропатолога, окуліста, дерматолога,
отоларинголога, зубного лікаря, необхідну кількість медичних сестер із
розрахунку не менше одної медсестри на одного лікаря та забезпечити їх
роботу з 9:00 до 16:00 в дні роботи медичної комісії.
5.3. До 21 лютого 2011 року та 31 серпня 2011 року надіслати на
призовну комісію медичні картки амбулаторного хворого з вкладними листами
до них та списки осіб призовного віку, які знаходяться на диспансерному
обліку з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, шкірновенеричних, інфекційних захворювань, трахоми, хронічних захворювань
внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів.
5.4. Для стаціонарного обстеження призовників в Олевській ЦРЛ
виділити необхідну кількість місць, забезпечити повне і якісне обстеження
призовників у встановлені терміни та подати в райвійськкомат перелік
відділень для обстеження та лікування призовників.
5.5. Провести обстеження призовників встановлене наказом Міністра
оборони України від 14.08.2008 року № 402 «Про затвердження Положення
про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».
6. Начальнику Олевського РВ УМВС України в Житомирській області
Бовсуновському Ю.В.:
6.1. До 21 лютого 2011 року та 31 серпня 2011 року надіслати на
призовну комісію списки осіб призовного віку (1986-1993р.н.), які притягалися
до кримінальної відповідальності, знаходяться під слідством, судом,
викликалися РВ УМВС за антисуспільну поведінку, зловживання алкоголем і
наркотичними речовинами.
6.2. Проводити реєстрацію призовників 1986-1993 років народження по
їх місцю проживання при наявності в них військових облікових документів з
відмітками військкомату про прийняття та зняття з військового обліку.
6.3. Згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову
службу», на підставі рішення призовної комісії на Пінчук Тетяну Анатоліївну
покласти відповідальність в забезпеченні своєчасного розшуку, затриманні і
доставку у військкомат осіб, які ухиляються від виконання загального
військового обов'язку. По кожному запиту на розшук і доставку призовників,
своєчасно подавати у військкомат обґрунтовані письмові відповіді про
прийняті міри.
6.4. Виділяти у дні відправки призовників на ОЗП м. Житомира
працівників міліції для забезпечення правопорядку на призовній дільниці
Олевського райвійськкомату, залізничному вокзалі, перехресті доріг КиївКовель, Олевськ-Кишин та Білокоровичі-Бучмани по заявках військкомату.
6.5. Забезпечити громадський порядок під час роботи призовної комісії.
7. Начальнику управління Пенсійного фонду України в Олевському
районі Осипчук М.В. подати до 21 лютого 2011 року та 18 серпня 2011 року в
призовну комісію списки громадян призовного віку, які визнані інвалідами.

8. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності виділяти автотранспорт для перевезення призовників на районну
призовну дільницю по заявкам сільських (селищних) голів.
9. Голові призовної комісії організувати виділення автотранспорту згідно
додатку № 1 та, по можливості, з інших підприємств для потреб призовної
комісії.
10. Рекомендувати Олевському міському голові Повару А.В. на
виконання ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
розробити заходи та прийняти розпорядження по сприянню організації призову
громадян м. Олевськ на строкову військову службу, підготовці молоді до
служби в Збройних Силах України, здійснення заходів щодо військовопатріотичного виховання населення та надати дієву допомогу військкомату в
забезпеченні призову.
11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток № 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 20.01.2011 року № 16

ПЕРЕЛІК
підприємств (установ, організацій) для виділення заправленого автотранспорту
для доставки призовників на обласний збірний пункт
№
з/п

Найменування підприємств, організацій, установ

Примітка

1

2

3

1.

ДП «Білокоровицьке лісове господарство»

2.

ДП «Олевське лісове господарство»

3.

ДП «Олевський лісгосп АПК»

4.

ТОВ «Олевськ ліспром»

5.

Олевський МНВК

6.

Олевський районний центр зайнятості

7.

ВАТ «АТП-11846»

8.

Олевська ЦРА № 32

9.

Філія «Олевський райавтодор»

10. Районне управління Пенсійного фонду України
11. ВАТ «Олевське ШБУ-42»
12. ДП «ПМК-156»
13. Олевська ЦРЛ
14. Олевська районна державна адміністрація
15. Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
16. Відділ освіти райдержадміністрації

Заступник голови
райдержадміністрації

О.С. Ковальчук

