УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
09. 03. 2017

Свалява

№

73

Про проведення призову громадян України на
строкову військову службу у 2017 році

Відповідно до статей 2 і 27 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України „Про військовий обов’язок і військову
службу” (зі змінами), Указу Президента України від 24 лютого 2017 року
№ 44/2017 „Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2017 році”, на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації 03.03.2017 № 100 „Про проведення призову громадян
України на строкову військову службу у 2017 році”, з метою забезпечення
призову громадян України чоловічої статі у квітні - травні та у жовтні –
листопаді 2017 року, яким до дня відправлення у військові частини
виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не
мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову
службу:
1.Утворити районну призовну комісію у складі згідно з додатком.
2. Районній призовній комісії (Русин В.П.):
проаналізувати результати призову громадян на строкову військову
службу попереднього року та вжити заходів для вдосконалення роботи щодо
підготовки молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях, утворених згідно із законами України;
затвердити план роботи, графік засідань та інші необхідні документи
для організації роботи комісії.
3. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Габрон А.А.)
спільно з центральною районною лікарнею забезпечити райвійськкомат
необхідним обладнанням, інструментарієм та медикаментами для
облаштування призовної дільниці, потрібною кількістю лікарів-спеціалістів.
4.Виконкомам місцевих рад спільно з керівниками підприємств,
організацій, установ
забезпечити організовану явку громадян до
райвійськкомату для призову на строкову військову службу і відправлення їх
до військ, а також організацію урочистих проводів.
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5. Рекомендувати Свалявському відділенню поліції Мукачівського
відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області ( Повханич І.І.) :
вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які
ухиляються від призову;
забезпечити громадський порядок серед призовників і проводжаючих
на призовній дільниці.
6. Сектору молоді та спорту райдержадміністрації (Сокач І.В.) під час
підготовки до призову провести спартакіади серед призовної молоді з
військово-прикладних видів спорту.
7. Рекомендувати райвійськкомату (Гаєвий О.С.) про підсумки
проведення призову громадян поінформувати райдержадміністрацію:
за квітень - травень до 12 червня 2017 року,
за жовтень - листопад - до 20 грудня 2017 року.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А.Дідович

Додаток
до розпорядження
09. 03. 2017 № 73
СКЛАД
районної призовної комісії
Голова комісії
РУСИН
Василь Павлович

перший заступник голови державної адміністрації
Заступник голови комісії

ГАЄВИЙ
районний військовий комісар ( за згодою )
Олександр Степанович
Секретар комісії
ЛІСОВА
Алла Іванівна

медсестра центральної районної лікарні (за згодою)
Члени комісії:

БЕЛЛА
завідувач сектору з питань забезпечення
мобілізаційної
Іван Емерихович
роботи апарату
райдержадміністрації
ГАВРИЛИШИН
Валерій Михайлович
згодою)

лікар – терапевт центральної районної лікарні (за

СОКАЧ
Ірина Василівна
райдержадміністрації

завідувач сектору молоді та спорту

ФІЗЕР
Любов Іванівна
ЦІЛЬО
поліції
Ярослав Васильович
України в

психолог Свалявської гімназії ( за згодою )
заступник начальника Свалявського відділення
Мукачівського

відділу

Закарпатській області (за згодою)

поліції

ГУНП

Керівник апарату
державної адміністрації

В.І.Легеза

