ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 18.12.2018.

м. Рубіжне

№730

Про приписку громадян 2002 року
народження до призовної дільниці

Відповідно до ст.14 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002
№ 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на
військову службу за контрактом», Директиви командувача військ оперативного
командування «Схід» від 07.08.2017 № Д-10, на підставі п.1 ч.1 ст. 36, п.3 ч.4
ст.42, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет Рубіжанської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Для приписки громадян 2002 року народження, що проживають та
зареєстровані в м. Рубіжне, сформувати призовну дільницю на базі РубіжанськоКремінського ОМВК.
2. Приписку громадян 2002 року народження до призовної дільниці
провести в період з 14.01.2019 по 31.03.2019.
3. Для своєчасного та якісного проведення приписки до призовної дільниці
громадян 2002 року народження КУ «Рубіжанська центральна міська лікарня»
(Кравченко Е.А.):
- передати до 26.12.2018 установленим порядком до РубіжанськоКремінського ОМВК амбулаторні та диспансерні картки Ф.025 1/У на юнаків
2002 року народження, а також списки осіб, що стоять на обліку з приводу
трахоми, туберкульозу, нервово-психічних, шкіро-венеричних та інших
інфекційних захворювань;
- забезпечити призовну дільницю необхідним медичним інструментом
згідно вимог Наказу МО України від 14.08.2008 № 402;

- з 20.12.2018 по 28.12.2018 організувати здачу аналізів крові, сечі,
проведення флюорографії грудної клітки, щеплення ВТВ та аналізу крові на
групу та резус – фактор;
- для проведення стаціонарного обстеження призовників в лікарнях міста
Рубіжне виділити необхідну кількість койко-місць, встановити суворий
контроль за їх використанням;
- медичну комісію осіб, що підлягають приписці, провести в період з
14.01.2019 по 29.03.2019.
Для проведення приписки юнаків 2002 року народження до призовної
дільниці Рубіжансько-Кремінського ОМВК сформувати комісію з питань
приписки у складі:
ГОЛОВА КОМІСІЇ
Сіка Р.Л.
військовий комісар Рубіжансько-Кремінського ОМВК
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Волошина С.О.
провідний спеціаліст управління освіти Рубіжанської
міської ради
Жданов В.В.
заступник начальника відділу поліції Рубіжанського ВП
ГУНП в Луганській області
Івановська Н.В.
завідуюча КУ «Рубіжанська центральна міська лікарня»
Якунін І.М
начальник відділу соціальної роботи (психолог
соціальної служби)
Берегова В.П.
секретар комісії
Для медичного обстеження юнаків 2002 року народження затвердити
наступний основний склад лікарів-фахівців:
Лікар-фахівець
лікар - терапевт
лікар - хірург
лікар - невропатолог
лікар - псіхіатр
лікар - стоматолог
лікар - отоларінголог
лікар - окуліст
лікар - дерматолог

Прізвище та ініціали
Зубарєва В.В.
Бабій Ю.В.
Фрончко Т.Р.
Фрончко Т.Р.
Кондратюк С.Я.
Гіндич С.І.
Козакова І.І.
Ткаченко Н.М.

Прізвище та ініціали
медичної сестри
Бриєвська С.О.
Тарасевич Т.Г.
Рибальченко Л.М.
Рибальченко Л.М.
Гладченко Т.О.
Українець В.О.
Герасименко В.А.

На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин, затвердити
резервний склад комісії з питань приписки
ГОЛОВА КОМІСІЇ
Бородін О.В.

заступник військового комісара з ТрО РубіжанськоКремінського ОМВК

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Потурайко А.З.
Бурлуцька С.І.
Карасьов В.П.
Семиволос С.К.
Задорожня Н.М.

заступник начальника відділу поліції Рубіжанського
ВП ГУНП в Луганській області
провідний спеціаліст управління освіти Рубіжанської
Рубіжанської міської ради
лікар – терапевт КУ «Рубіжанська центральна міська
лікарня»
директор міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
секретар комісії

На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин членів
медичної комісії, затвердити резервний склад:
Лікар-фахівець

Прізвище та ініціали

лікар-терапевт
лікар –хірург
лікар –невропатолог
лікар -псіхіатр
лікар -стоматолог
лікар –отоларінголог
лікар -окуліст
лікар -дерматолог

Соснова К.О.
Бабій Ю.В.
Леус Л.П.
Чернявський С.В.
Петрова І.Н.
Чумак О.І.
Рубан І.Г., Астахова О.І.
Ряполова Л.Л.

Прізвище та ініціали
медичної сестри
Задорожня Н.М.
Чернишова О.М.
Карлашева С.В.
Кривошлик Л.І.
Бессонова О.О.
Кривунченко Л.Л.
Кулик В.С.

4. Роботу комісії з питань приписки громадян 2002 року народження до
призовної дільниці провести в період з 10.01.2019 по 31.03.2019 (додаток 1).
5. Для попереднього відбору кандидатів в військово-навчальні заклади
Міністерства Оборони України, раціонального розподілу призовників за
психологічними показниками, виявлення осіб, які мають низьку
загальноосвітню підготовку, а також які не володіють або які слабо володіють
державною мовою, створити на базі Рубіжансько-Кремінського ОМВК на час
проведення приписки позаштатну групу профвідбору в складі:
НАЧАЛЬНИК ГРУПИ
СІКА Р.Л.
Військовий комісар Рубіжансько-Кремінського ОМВК
ЧЛЕНИ ГРУПИ
ЯКУНІН І.М.
Начальник відділу соціальної роботи (психолог соціальної
служби)
ФРОНЧКО Т.Р.
Лікар - психіатр
На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин, затвердити
резервний склад позаштатної групи професіонально-психологічного відбору:

НАЧАЛЬНИК ГРУПИ
БОРОДІН О.В.
Заступник військового комісара з ТрО РубіжанськоКремінського ОМВК
ЧЛЕНИ ГРУПИ
ЛЯШЕНКО В.В.
Головний спеціаліст відділення комплектування
Рубіжансько-Кремінського ОМВК (психолог)
ЧЕРНЯВСЬКИЙ С.В. Лікар - психіатр
Роботу по проведенню професіонально-психологічного відбору провести в
період з 10.01.2019 по 31.03.2019.
6. У разі, коли виникне необхідність проведення 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, комісії з питань
приписки провести додаткові засідання.
7. Рубіжанському ВП ГУНП в Луганській області (Корнєєв О.О.)
рекомендувати на весь період проведення приписки громадян до призовних
дільниць забезпечити охорону публічного порядку та безпеки громадян на
призовній дільниці. По заявці військкомату організовувати розшук та доставку
громадян, що ухиляються від проходження приписки.
8. Головному редактору газети "РУНО" (Лавренюк С.Ф.) в строк до
28.12.2018 надрукувати наказ військового комісара Рубіжансько-Кремінського
ОМВК «Про приписку громадян 2002 року народження до призовної дільниці»
(додаток 2).
9. Рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 21.11.2018
№ 660 «Про приписку громадян 2001 року народження до призовної дільниці»
вважати таким, що втратило чинність.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Стародубцева В.В. та військового комісара Рубіжансько-Кремінського
ОМВК Сіку Р.В.

Міський голова

С.І. Хортів

Додаток 1
рішення виконавчого комітету
від ___.12. 2018 №______

ГРАФІК
проведення медичної комісії та комісії з питань
приписки м. Рубіжне до призовної дільниці
Рубіжансько-Кремінського ОМВК
Дата

ВСЬОГО ЧОЛОВІК

засідання
21.01.2019

40

22.01.2019

40

23.01.2019

40

24.01.2019

40

28.01.2019

40

29.01.2019

40

01.02.2019

РЕЗЕРВНИЙ ДЕНЬ

15.02.2019

РЕЗЕРВНИЙ ДЕНЬ

01.03.2019

РЕЗЕРВНИЙ ДЕНЬ

15.03.2019

РЕЗЕРВНИЙ ДЕНЬ

29.03.2019

РЕЗЕРВНИЙ ДЕНЬ

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю.М. Арцев

Додаток 2
рішення виконавчого комітету
від ___.12.2018 №______

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
військового комісара Рубіжансько-Кремінського
об’єднаного міського військового комісаріату
від 13.12.2018

№ 295

Про приписку громадян
2002 року народження
до призовної дільниці

1. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
розділу ІІІ Постанови КМУ від 21.03.2002 № 352 «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову
військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом»
Н А К А З У Ю:
1. З 01 січня по 31 березня 2019 року оголосити приписку до призовних
дільниць Рубіжансько-Кремінського ОМВК Луганської області громадян 2002
року народження.
2. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по
31 грудня 2002 року включно, котрі постійно або тимчасово проживають на
території м. Рубіжне та Кремінського району, а також громадяни старших років
народження, які не пройшли приписку раніше.
3. Всі громадяни, яким належить пройти приписку до призовних дільниць,
зобов'язані прибути на приписку за адресами: прописаним у м. Рубіжне м. Рубіжне, вул. Смирнова б. 8, прописаним у м. Кремінна та Кремінському
районі - м. Кремінна, вул. Перемоги, 1а, точно у визначений для них час, маючи
при собі документи, що вказані в особистих повістках. Громадяни, які не
отримали особистих повісток, зобов'язані прибути за вищевказаними адресами
17 січня 2019 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.
4. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов'язані
звільнити громадян, яким необхідно пройти приписку до призовних дільниць

на час, необхідний для проходження приписки і забезпечити їх своєчасну явку в
міський військовий комісаріат.
5. У разі, коли виникне необхідність проведення 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, комісії з питань приписки провести
додаткові засідання.

Військовий комісар Рубіжансько-Кремінського ОМВК
полковник

Р.Л. СІКА

