НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
07.04.2020 № 87
Про підсумки проведення у 2020 році
приписки до призовної дільниці району
громадян України 2003 року народження
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» Нижньосірогозько-Іванівським об’єднаним районним військовим
комісаріатом у січні-березні 2020 року здійснено приписку до призовної
дільниці громадян України 2003 року народження.
У 2020 році органами місцевого самоврядування, об’єднаним районним
військовим комісаріатом у цілому забезпечено проведення приписки громадян
2003 року народження. Приписка юнаків до призовної дільниці проведена
відповідно до графіка. На призовну дільницю для проходження приписки із 59
осіб, не з’явився - 1.
З метою організованого проведення приписки громадян 2004 року
народження до районної призовної дільниці, відповідно до листа
Нижньосірогозько-Іванівського об’єднаного районного військового комісаріату
від 31 березня 2020 року № 528, керуючись статтею 6, пунктами 1, 4 статті
27, пунктом 4 статті 28, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити план заходів з підготовки в районі молоді до військової
служби у Збройних Силах України, що додається.
2. Рекомендувати сільським, селищному головам на підпорядкованій
території звернути особливу увагу на якість освоєння навчальної програми
з допризовної підготовки юнаків, надавати фінансову допомогу навчальним
закладам щодо закупівлі наочної агітації, відновлення навчально-методичного
та матеріального забезпечення допризовної підготовки.
3. Сектору освіти районної державної адміністрації забезпечити
проведення серед учнів навчальних закладів району роз’яснювальної та
військово-патріотичної роботи.
4.
Директору
комунального
некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної
ради Гомону Г.І.:

4.1. Розглянути стан лікувальної роботи та вжити заходів щодо її
поліпшення, проводити постійний контроль за призовниками, направленими
на лікування та додаткове медичне обстеження.
4.2.
У консультативно-діагностичній поліклініці комунального
некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна районна лікарня»
Нижньосірогозької районної ради визначити спеціалізовані кабінети для
проведення медичних обстежень та забезпечити їх обладнанням і необхідною
кількістю рентгенологічної фотоплівки для організованого та якісного
медичного огляду громадян при проведенні приписки у 2021 році.
5. Рекомендувати начальнику Нижньосірогозького відділення поліції
Каховського відділу поліції Головного управлінню Національної поліції в
Херсонській області Метелю В.В. спільно з т.в.о. військового комісара
Нижньосірогозько-Іванівського об’єднаного районного військового комісаріату
Прасоловим О.О. забезпечити вжиття заходів з розшуку та доставки громадян,
які не з’явилися на комісію з питань приписки.
6. Виконавцям завдань та заходів, визначених даним розпорядженням,
інформувати про результати проведеної роботи у терміни до 20 червня та 20
грудня 2020 року головного спеціаліста з питань оборонної, мобілізаційної
роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації для
узагальнення та подальшого інформування голови районної державної
адміністрації.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації С’єдіну О.В.
Голова районної
державної адміністрації

Павло ПАВЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
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районної державної адміністрації
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План
заходів з підготовки в районі молоді до військової служби
у Збройних Силах України
№
з/п
1

1.

1.

2.

3.

4.

1.

Зміст заходів

Термін
Виконавці
виконання
2
3
4
Загальні заходи
Забезпечити
контроль
за Протягом
Нижньосірогозько-Іванівський
виконанням Закону України 2020 року об’єднаний районний військовий
«Про військовий обов’язок і
комісаріат
військову службу» в установах,
організаціях, на підприємствах та
в навчальних закладах району
Військово-патріотичне виховання
Забезпечити
проведення Протягом
Сектор освіти районної
військово-патріотичної
роботи
навчальдержавної адміністрації,
серед призовників і допризовної ного року
Нижньосірогозько-Іванівський
молоді
об’єднаний районний військовий
комісаріат
Проводити в загальноосвітніх Один раз на
Сектор освіти районної
навчальних закладах зустрічі й
півріччя
державної адміністрації,
бесіди учасників бойових дій та
Нижньосірогозько-Іванівський
ветеранів війни з допризовною
об’єднаний районний військовий
молоддю
комісаріат
Систематично висвітлювати на Протягом
Сектор освіти районної
Офіційному сайті органів влади
навчальдержавної адміністрації,
району та на сторінці районної ного року
Нижньосірогозько-Іванівський
державної
адміністрації
у
об’єднаний районний військовий
соціальній мережі «Фейсбук»
комісаріат,
питання
щодо
проведення
головний спеціаліст відділу
військово-патріотичної роботи з
організаційно-контрольної
молоддю
роботи та діловодства апарату
районної державної адміністрації
Проводити
розповсюдження Протягом
Сектор освіти
навчальдрукованих наочних матеріалів
районної державної
ного
року
(пам`яток, листівок, плакатів)
адміністрації,
серед
молоді
з
питань
Нижньосірогозько-Іванівський
популяризації
служби
у
об’єднаний районний
Збройних Силах України.
військовий комісаріат,
виконкоми сільських рад
Допризовна підготовка
Підтримувати в належному стані Протягом
Сектор освіти районної

2.

1.

2.

3.

комплекс навчально-матеріальної
бази в навчальних закладах

навчального року

Організувати
і
провести
навчально-польові
збори
з
учнями загальноосвітніх шкіл
району

Квітень
2020 року

державної адміністрації,
Нижньосірогозько-Іванівський
об’єднаний районний військовий
комісаріат
Сектор освіти районної
державної адміністрації,
Нижньосірогозько-Іванівський
об’єднаний районний військовий
комісаріат

Фізична підготовка
Провести
спартакіаду Протягом
Сектор освіти районної
ІІ
кварталу
допризовної молоді з військоводержавної адміністрації,
2020 року
Нижньосірогозько-Іванівський
прикладних видів спорту
об’єднаний районний військовий
комісаріат
Організувати
та
провести Протягом
Сектор освіти районної
ІІ
кварталу
військово-патріотичну гру для
державної адміністрації,
Нижньосірогозько-Іванівський
допризовної
молоді
між 2020 року
об’єднаний районний військовий
навчальними закладами району.
комісаріат
Здійснювати постійний контроль Протягом
Сектор освіти районної
за виконанням програми з
навчальдержавної адміністрації
фізичної підготовки молоді у ного року
навчальних закладах району

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

Андрій КОНЮХ

