УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
06.10.2014

№ 161

Про приписку до призовних дільниць
громадян України 1998 року народження
у січні-березні 2015 року та медичний
огляд юнаків 1999-2000 років народження
Олевського району
Відповідно ст. 14, 43 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» , п.17 Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на
військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на
строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за
контрактом» та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації
від 12 вересня 2014 року № 262 «Про приписку до призовних дільниць
громадян України 1998 року народження у січні-березні 2015 року та
медичний огляд юнаків 1999-2000 років народження» :
1. Створити районну комісію з питань приписки громадян до призовної
дільниці в складі:
Венгловський Володимир Гвідонович

- військовий комісар Олевського
райвійськкомату, голова комісії
(за згодою)

Власюк Любов Федорівна

- медична сестра-дієтолог харчоблоку
КУ “Олевська центральна районна
лікарня” Олевської районної ради,
секретар комісії (за згодою)
Члени комісії:

Бухштаб Тетяна Андріївна

- практичний психолог Олевської
гімназії (за згодою)

Гаврилюк Алла Анатоліївна

- головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації

Дворак Артем Андрійович

- оперуповноважений групи
кримінальної міліції у справах
неповнолітніх Олевського РВ
УМВС України в Житомирській
області (за згодою)

Пантелейчук Валентина Степанівна

- лікар загальної практики-сімейний
лікар КЗ «Олевський РЦПМСД»,
який організовує роботу медичного
персоналу з медичного огляду
громадян України, які підлягають
приписці
(за згодою)
Резервний склад комісії по проведенню приписки:

Григор’єв Андрій Іванович

-заступник військового комісара
Олевського райвійськкомату, голова
комісії (за згодою)

Почтар Богдан Петрович

-медична сестра з комп”ютерної
техніки поліклініки КУ “Олевська
центральна лікарня”, секретар комісії
(за згодою)
Члени комісії:

Кравченко Андрій Олександрович

- помічник начальника з кадрового
забезпечення Олевського РВ УМВС
України в Житомирській області
(за згодою)

Левченко Валерій Петрович

- начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Мидловець Світлана Володимирівна

- лікар загальної практики-сімейний
лікар КЗ Олевської районної ради
“Олевський районний Центр
первинної медико-санітарної
допомоги”, який організовує роботу
медичного персоналу з медичного
огляду призовників (за згодою)

Мусійчук Раїса Миколаївна

- практичний психолог Олевської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 (за згодою)

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій,
незалежно від підпорядкування і форм власності, які здійснюють
експлуатацію будинків, органам місцевого самоврядування, на які покладено
ведення первинного обліку військовозобов`язаних і призовників, а також
керівникам інших підприємств, установ, організацій, навчальних закладів,
незалежно від підпорядкування і форм власності, в термін до 20 листопада
2014 року подати до районного військового комісаріату списки юнаків 1998
року народження, які проживають, працюють або навчаються у вказаних
закладах та забезпечити прибуття відповідальних осіб з пакетом документів
згідно додатку 1. Забезпечити оповіщення і своєчасну явку юнаків на
призовну дільницю згідно з розрахунку явки за днями.
3. Сектору охорони здоров’я райдержадміністрації (Біленець Н.І.):
1) забезпечити медичну комісію інструментарієм, медичним та
господарським майном, яке необхідне для медичного освідчення громадян
при приписці до призовної дільниці. Виділити по одній медичній сестрі на
кожного лікаря-спеціаліста. Забезпечити режим роботи медичного персоналу
з 9:00 до 16:00 год.;
2) з першого дня приписки приступити до оздоровлення призовників,
для чого виділити в КУ «Олевська центральна районна лікарня» Олевської
районної ради необхідну кількість ліжок для стаціонарного обстеження та
лікування;
3) провести юнакам рентгенівське (флюорографічне) обстеження
органів грудної клітки, аналіз крові, сечі, ЕКГ та інші обстеження. Визначити
юнакам групу і резус крові;
4) до 16 грудня 2014 року на осіб, що підлягають приписці, надіслати
військовому комісаріату Олевського району амбулаторні картки (форма № 25)
з вкладками (форма № 025/1-У) і списки на тих, хто знаходиться на обліку в
психоневрологічному,
шкіро-венеричному,
протитуберкульозному
та
наркологічному диспансерах;
5) у січні-березні 2015 року складом лікарів комісії з питань приписки
провести поглиблений медичний огляд юнаків 1998 року народження на базі
районної призовної дільниці;
6) протягом жовтня – грудня 2014 року провести диспансерне
обстеження юнаків 1998 – 2000 років народження і встановити контроль за
якістю проведення диспансеризації.
4. Рекомендувати начальнику Олевського РВ УМВС України в
Житомирській області (Бовсуновський Ю.В.):

1) забезпечити надання до 16 грудня 2014 року районному військовому
комісаріату інформації щодо перебування на обліку в органах внутрішніх
справ юнаків з приводу антисуспільної поведінки, зловживання алкоголем або
вживання наркотичних засобів;
2) проводити розшук осіб, що ухиляються від приписки і забезпечити їх
доставку на комісію за повідомленням районного військкомату або члена
комісії з питань приписки – представника РВ УМВС;
3) надати райвійськкомату до 16 грудня 2014 року списки осіб 1998
року народження, щодо яких ведеться дізнання або досудове слідство.
5. Рекомендувати завідувачу Олевського районного сектору Управління
Державної міграційної служби України в Житомирській області
(Барановський І.Д.) проводити реєстрацію (зняття з реєстрації) призовників
1998 року народження по місцю їх проживання тільки при наявності в їх
обліково - військових документах відміток військового комісара про
прийняття на військовий облік і зняття з нього.
6. Рекомендувати голові Олевського районного суду Житомирської
області (Ковальчук М.В.) надати райвійськкомату до 19 грудня 2014 року
списки осіб 1998 року народження, щодо яких кримінальні справи
розглядаються судом.
7. Затвердити комплексний план індивідуально-оздоровчої роботи серед
допризовників і призовників району на 2014/2015 рік (додаток 2).
8. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ
незалежно від форм власності:
1) забезпечити по заявкам виконкомів сільських та селищних рад
доставку юнаків на призовну дільницю;
2) забезпечити райвійськкомат транспортом для вивчення особистості
призовника відповідно до заявок районного військового комісаріату.
9. Рекомендувати начальнику управління Пенсійного фонду України в
Олевському районі (Осипчук М.В.) подати райвійськкомату до 16 грудня
2014 року списки громадян, які підлягають приписці і визнані інвалідами.
10. Рекомендувати міському, сільським, селищним головам, директорам
Олевських ЗОШ № 2 та № 3, Олевської гімназії, Олевського професійнотехнічного училища № 10 забезпечити первинне оформлення, подачу
особових справ юнаків на призовну дільницю до 19 грудня 2014 року в дні
згідно додатку 1.
11. Заступнику голови райдержадміністрації (Ковальчук О.С.) вжити
дієвих заходів щодо:
- своєчасного прибуття юнаків на призовну дільницю Олевського
району;
- забезпечення призовної дільниці необхідним транспортом, дотримання
правил безпеки при перевезенні призовників.
12. Рекомендувати Олевському міському голові (Повар А.В.):
1) з метою сприяння розглянути можливість виділення одного
працівника для проведення вивчення, оформлення особових справ, виклику,
оповіщення призовників м. Олевська, проведення роботи по військово-

патріотичному вихованню допризовників з 05 січня по 02 лютого 2015 року,
в інші дні роботи комісії по приписці - по можливості;
2) надати допомогу в ремонті призовної дільниці.
13. Рекомендувати начальнику відділу статистики в Олевському районі
(Вольська Т.П.) до 30 вересня 2015 року подати перелік підприємств, установ
та організацій незалежно від порядкування і форми власності, які здійснюють
експлуатацію будинків, домовласників, органів місцевого самоврядування, на
які покладено ведення первинного обліку призовників, установ, організацій
незалежно від підпорядкування і форм власності та навчальних закладів.
14. Рекомендувати військовому комісару Олевського райвійськкомату
Венгловському В.Г. створити належні побутові умови на призовній дільниці
Олевського райвійськкомату.
15. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Ковальчука О.С.
Перший заступник
голови адміністрації (підпис існує)

Л.П.Котвицький

Додаток 1
до розпорядження голови
адміністрації
06.10.2014
№ 161
Графік
представлення документів та оформлення особових справ юнаків
1998 року народження відповідальними працівниками сільських,
селищних та директорів Олевської гімназії, ЗОШ № 2, № 3,
Олевського ПТУ №10 на призовній дільниці Олевського райвійськкомату
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Сільські, селищні та міська
ради

Копищенська
Замисловицька
Новобілокоровицька
Білокоровицька
Хочинська
Новоозерянська
Жовтнева
Майданська
Журжевицька
Дружбівська
Жубровицька
Зубковицька
Юрівська
Зольнянська
Комсомольська
Радовельська
Стовпинська
Кам’янська
Лопатицька
Сущанська
Кишинська
Тепеницка
Рудня-Бистрянська
Бучманівська
Олевська гімназія, ЗОШ №
2, № 3
26 Олевське ПТУ № 10

грудень
8 9 1 1 1 1 1
0 1 2 5 6
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1
7

18

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Продовження додатку 1
до розпорядження голови
адміністрації
06.10.2014
№ 161

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перелік
документів по приписці на юнаків 1998 року народження
Характеристика (для школярів – підписана і завірена директором та
класним керівником, для тих хто не навчається підписана та завірена головою та секретарем).
Довідка про сім’ю призовника (підписана та завірена головою та
секретарем, зареєстрована з кутовим штампом).
Ксерокопія свідоцтва про народження завірена нотаріально.
Довідка з місця навчання встановленого зразка.
Ксерокопія свідоцтва про базову загальну середню освіту.
Ксерокопія ідентифікаційного номера.
Фотографія - 6 шт. (3,5х4,5 см.)
Ксерокопія паспорта.

Заступник голови
адміністрації
(підпис існує)

О.С. Ковальчук

Додаток 2
до розпорядження голови
адміністрації
06.10.2014
№ 161
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та
призовників Олевського району на 2014/2015 рік
№
з/п

Перелік заходів

1
1.

2
Підвести підсумки щодо медичного
забезпечення підготовки громадян до
служби в ЗС України в 2014 році та
обговорити стан медично-лікувальної
роботи на методичній раді ЦРЛ

2.

Переглянути склад приписної комісії
райвійськкомату та укомплектувати її
кваліфікованими лікарями-фахівцями,
які знають військово-медичну
експертизу. Забезпечити призовну
комісію необхідним медичним
обладнанням
Провести збір за участю провідного
спеціаліста Олевського
райвійськкомату, головного лікаря
ЦРЛ, лікаря підліткового кабінету та
лікарів, що беруть участь у медичному
огляді призовників при приписці та
призові.
Підготувати приміщення призовної
дільниці, обладнати її медичним
устаткуванням, забезпечити
медикаментами відповідно до
Положення про медобстеження у ЗС
України та забезпечити проведення:
- приписки
- весняного призову
- осіннього призову
Заслухати головного фахівця про стан
лікувально-оздоровчої роботи та
шляхи її поліпшення

3.

4.

5.

Термін
виконанн Виконавці
я
3
4
Грудень
Сектор
охорони
здоров’я;
районний
військовий
комісаріат
Грудень
Районний
військовий
комісаріат;
сектор
охорони
здоров’я
Березень,
серпень

Січень,
березень,
вересень
Липеньсерпень

Районний
військовий
комісаріат;
сектор
охорони
здоров’я
Сектор
охорони
здоров’я;
заступник
голови
райдержадмі
ністрації
Сектор
охорони
здоров’я;

Примітка
5

6.

7.

8.

9.

Забезпечити поглиблений медогляд
громадян, яким у 2014 році
виповнюється 14 років, складом
лікарів-фахівців комісії з питань
приписки на призовній дільниці РВК,
після закінчення приписки
Згідно з наказом МОЗ України
провести на базі ЦРЛ семінарські
заняття з лікарями, що беруть участь у
медогляді допризовників та
призовників з питань військоволікарської експертизи
Забезпечити проведення
одномоментної санації порожнини
рота юнаків при їх диспансеризації.
Призовникам закінчити санації до
початку призову на строкову військову
службу
Разом з профспілковими організаціями
забезпечити оздоровлення призовників
в оздоровчих таборах

Лютийберезень

районний
військовий
комісаріат
Сектор
охорони
здоров’я

Протягом Районний
року
військовий
комісаріат;
сектор
охорони
здоров’я
Постійно Сектор
охорони
здоров’я

Липеньсерпень

10. Провести в районі медичну комісію по
відбору кандидатів у військовонавчальні заклади

Лютийквітень

11. Провести до закінчення призову
контрольне медобстеження осіб, що
отримали відстрочку на лікування, та
визнаних непридатними до військової
служби за станом здоров’я
12. Проаналізувати стан обстеження
призовників за результатами призовів
на строкову військову службу
13. Здійснювати контроль за умовами
навчання та праці допризовників і
призовників у школах, ПТУ, за місцем
роботи та проживання

Квітеньчервень,
жовтеньгрудень
Червень,
грудень
Постійно

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадмі
ністрації
Районний
військовий
комісаріат;
сектор
охорони
здоров’я
Сектор
охорони
здоров’я
Сектор
охорони
здоров’я
Сектор
охорони
здоров’я;
відділ освіти

райдержадмі
ністрації
14. Проводити санітарно-просвітню
роботу серед підлітків з метою
прищеплення їм санітарно-гігієнічних
та культурних навичок

Заступник голови
адміністрації
(підпис існує)

Постійно

Олевське
міжрайонне
управління
Головного
управління
Держсанепід
служби в
Житомирськ
ій області

О.С. Ковальчук

