НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
03.04.2020 № 86
Про проведення у районі призову громадян
України на строкову військову службу
у травні-липні 2020 року
З метою належного проведення у районі у травні-липні 2020 року
призову громадян України на строкову військову службу, відповідно до
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу
Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020
році» зі змінами від 23 березня 2020 року №103/220, на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 березня 2020
року № 214 «Про проведення в області призовів громадян України на строкову
військову службу у 2020 році», керуючись статтею 6, пунктом 4 статті 27,
пунктом 4 статті 28, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити:
1.1. Основний та резервний склад районної призовної комісії
(додається).
1.2. Графік роботи районної призовної комісії (додається).
2.
Т.в.о
військового
комісара
Нижньосірогозько-Іванівського
об’єднаного районного військового комісаріату Прасолову О.О.:
2.1. Довести до відома кожної посадової особи, яка забезпечує
проведення чергового призову, перелік обов’язків та попередити про
відповідальність за неналежне виконання Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу».
2.2. Утворити на час призову громадян позаштатні групи професійнопсихологічного відбору на чолі із психологом Нижньосірогозько-Іванівського
об’єднаного районного військового комісаріату, ввівши до їх складу
працівника Нижньосірогозького відділення поліції Каховського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Херсонській області для якісного
підбору та призначення призовників за видами й родами військ, вивчення їх
морально-ділових якостей, здібностей для найбільш ефективного
використання на військовій службі, проведення професійно-психологічного

відбору.
2.3. Провести до 10 квітня 2020 року інструктивно-методичні заняття з
членами районної призовної комісії, лікарями-спеціалістами, технічними
працівниками та особами обслуговуючого персоналу, які залучаються до
проведення чергового призову.
2.4. Забезпечити здійснення через районну газету «Червоний промінь»
роз’яснювальної роботи з населенням щодо призову на строкову військову
службу та висвітлення призову громадян України. Акцентувати увагу на рішенні
Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності»,
уведеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2014 року
№ 744/2014, щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової
військової служби до виконання бойових завдань у районі проведення операції
Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях.
2.5. Проводити відправку команд на обласний збірний пункт в урочистій
обстановці із залученням представників органів державної влади та місцевого
самоврядування, районної газети «Червоний промінь», громадськості.
2.6. До 07 серпня 2020 року розглянути підсумки призову на нараді за
участю сільських, селищного голів, керівників підприємств, установ та
організацій.
Головному спеціалісту з питань оборонної, мобілізаційної роботи та
звернень громадян апарату районної державної адміністрації узагальнити
інформацію щодо підсумків призову та інформувати Департамент з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації до 10
серпня 2020 року.
3. Рекомендувати сільським, селищному головам, керівникам підприємств,
установ та організацій забезпечити організоване проведення чергового призову,
явку на призовні пункти громадян України, які підлягають призову.
4. Фінансовому відділу районної державної адміністрації забезпечити:
- фінансування роботи міжрайонної військово-лікарської комісії опорного
закладу охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства
«Генічеська центральна районна лікарня» Генічеської районної ради Херсонської
області;
- проведення обов’язкових та у разі потреби додаткових медичних оглядів
призовників, які проживають на території району та перебувають на обліку в
Нижньосірогозько-Іванівському об’єднаному районному військовому комісаріаті
і яких заплановано призвати на строкову військову службу у 2020 році.
- перевезення до опорного закладу охорони здоров’я комунального
некомерційного підприємства «Генічеська центральна районна лікарня»
Генічеської районної ради Херсонської області призовників, які проживають на
території району та яких заплановано призвати на строкову військову службу у
2020 році.
5. Рекомендувати начальнику Нижньосірогозького відділення поліції
Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Херсонській області Метелю В.В.:
5.1. У період призову та відправки призовників до обласної призовної
дільниці забезпечувати охорону громадського порядку на призовній дільниці.

5.2. Спільно з виконкомами сільських рад здійснювати заходи щодо
розшуку та доставки на районну призовну дільницю осіб, які ухиляються від
виконання військового обов’язку.
5.3. Надсилати у двотижневий термін до Нижньосірогозько-Іванівського
об’єднаного районного військового комісаріату або органів місцевого
самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення
громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.
5.4. Забезпечити повідомлення у семиденний строк органом дізнання та
досудового слідства Нижньосірогозько – Іванівський об’єднаний районний
військовий комісаріат про призовників, щодо яких ведеться дізнання або
досудове слідство.
6. Рекомендувати органу державної реєстрації актів цивільного стану у
семиденний строк повідомляти Нижньосірогозько – Іванівський об’єднаний
районний військовий комісаріат про зміну призовниками прізвища, імені та по
батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовника, а також
інші дані.
7. Рекомендувати виконкомам сільських рад:
7.1. Вирішити питання щодо безоплатного перевезення призовників до
районної призовної дільниці, про що поінформувати головного спеціаліста з
питань оборонної, мобілізаційної роботи та звернень громадян апарату районної
державної адміністрації до 10 квітня 2020 року.
7.2. Забезпечити оповіщення призовників, які підлягають призову, їх
безоплатну доставку до районної призовної дільниці у супроводі відповідальних
працівників.
8. Рекомендувати директору ПрАТ «Нижньосірогозьке АТП-16542»
Стецькому С.С. та приватному підприємцю Де-Луко М.Ф. забезпечити виділення
транспорту для доставки призовників до опорного закладу охорони здоров’я
комунального некомерційного підприємства «Генічеська центральна районна
лікарня» Генічеської районної ради Херсонської області та обласного призовного
пункту відповідно до заявки Нижньосірогозько-Іванівського об’єднаного
районного військового комісаріату.
9. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови районної
державної адміністрації від 15 липня 2019 року № 149 «Про проведення у районі
призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019
року».
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації С’єдіну О.В.
Голова районної
державної адміністрації

Павло ПАВЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
03.04.2020 № 86
Основний склад
районної призовної комісії
С’єдіна
Ольга Валентинівна

заступник голови районної державної
адміністрації, голова районної призовної комісії

Прасолов
Олександр Олексійович

т.в.о військового комісара НижньосірогозькоІванівського
об’єднаного
районного
військового комісаріату, заступник голови
районної призовної комісії

Пастухова
Алла Іванівна

сестра
медична
кабінету долікарняного
прийому,
старша
сестра
медична
консультативно-діагностичної
поліклініки
комунального некомерційного підприємства
«Нижньосірогозька
центральна
районна
лікарня» Нижньосірогозької районної ради,
секретар комісії
Члени комісії:

Мануйленко
Наталія Миколаївна

методист
комунальної
установи
«Нижньосірогозький районний методичний
кабінет» відповідальний за психологічну
службу району

Махров
Володимир Валерійович

заступник начальника
Нижньосірогозького
відділення поліції Каховського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в
Херсонській області

Мізюк
Наталія Анатоліївна

головний спеціаліст сектору освіти районної
державної адміністрації

Ріжко
Денис Олександрович

завідувач
Нижньосірогозького
районного
сектору Управління Державної міграційної
служби України в Херсонській області
завідувач
консультативно-діагностичною
поліклінікою
комунального некомерційного
підприємства «Нижньосірогозька центральна
районна лікарня» Нижньосірогозької районної
ради

Щербань
Вадим Вікторович

Резервний склад
районної призовної комісії
Полуекто
Оксана Миколаївна

перший
заступник
голови
районної
державної адміністрації, голова комісії

Мельнікова
Лідія Олександрівна

сестра медична неврологічного кабінету
консультативно-діагностичної поліклініки
комунального некомерційного підприємства
«Нижньосірогозька центральна районна
лікарня» Нижньосірогозької районної ради,
секретар комісії
Члени комісії:

Салій
Микола Миколайович
Зозуля
Володимир Миколайович

Махрова
Інна Олександрівна
Людіна
Тетяна Миколаївна
Проскурняк
Євген Петрович

методист
комунальної
установи
«Нижньосірогозький районний методичний
кабінет»
лікар-психіатр, нарколог
консультативнодіагностичної
поліклініки комунального
некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозька
центральна
районна
лікарня» Нижньосірогозької районної ради
практичний психолог Нижньосірогозького
закладу повної загальної середньої освіти
Нижньосірогозької селищної ради Херсонської
області
головний
спеціаліст
НижньосірогозькоІванівського
об’єднаного
районного
військового комісаріату
начальник
сектора
превенції
Нижньосірогозького
відділення
поліції
Каховського
відділу
поліції
Головного
управління Національної поліції в Херсонській
області

Головний спеціаліст з питань оборонної,
мобілізаційної роботи та звернень громадян
апарату районної державної адміністрації

Андрій КОНЮХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
03.04.2020 № 86

ГРАФ1К
роботи районної призовної комісії
Найменування
виконкому сільських,
селищної рад
Нижньосірогозька
Анатолівська
Братська
Вербівська
(Дем’янівська)
Верхньосірогозька
Верхньоторгаївська
Вільненська
Нижньоторгаївська
Новоолександрівська
Новопетрівська
Першопокровська
Сірогозька
Степненська

Дата проведення резервних засідань
Дата
призовної комісії
проведення
засідання
призовної
комісії
05.05.2020
06.05.2020
06.05.2020
06.05.2020
07.05.2020
07.05.2020
07.05.2020
04.05.2020
04.05.2020
04.05.2020
05.05.2020
05.05.2020
05.05.2020

Головний спеціаліст з питань оборонної,
мобілізаційної роботи та звернень громадян
апарату районної державної адміністрації

04.05.2020 р.30.06.2020 р.

Андрій КОНЮХ

