УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Городок

№

810

Про внесення змін в додатки №№1,2
до розпорядження голови районної
державної адміністрації 11.09.2017
№ 476 «Про підготовку та проведення приписки
громадян України до призовної дільниці
Городоцького району в 2018 році»
Відповідно до пункту 4 статті 27 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, статті 4 Закону України “Про військовий обов’язок і військову
службу”, Положення про підготовку і проведення призову громадян України
на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за
контрактом, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21
березня 2002 року № 352, розпорядження голови Львівської обласної
державної адміністрації від 21 серпня 2017 року № 768/0/5-17 з метою взяття
громадян на військовий облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до
військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої
спеціальності і рівня фізичної підготовки:
1. Викласти додатки №№1,2 до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 11.09.2017 № 476 «Про підготовку та проведення приписки громадян
України до призовної дільниці Городоцького району в 2018» у новій редакції .
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних
обов’язків.
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Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від Д-?. / / / 2017р. № 3 * 1 ®

СКЛАД
основної комісії з питань приписки громадян України 2001 року
народження до призовної дільниці Городоцького району
Голова комісії:
АНКЛЕВИЧ
Ярослав
Михайлович.
КАНАФОЦЬКА
Оксана
Романівна
ЛЕВКОВИЧ
Юрій Романович
МАЗУР
Роман
Тадейович
ДАЦКО
Ірина Василівна
ХМІЛЯР
Роман
Романович

- військовий комісар Городоцького РВК
Секретар комісії:
- медичний реєстратор КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ

Члени комісії:
- головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації
- старший інспектор ювенальної превенції патрульної
поліції Г ородоцького ВП Яворівського ВП ГУНП у
Львівській області
- директор районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
- заступник головного лікаря КЗ ГРР «ГРЦ ПМСД»

Лікарі, які залучаються для медичного огляду юнаків:
Хірург
Терапевт
Невропатолог
Психіатр
Отоляринголог
Окуліст
Стоматолог

Попович Р.Я.
Гадзало Н.Я.
Попович О.І.
Тихонська І.М.
Шльомська Н.В.
Лис С.В.
Матківська О.М

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Б.Степаняк

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від
М ] 2017р. № Щ О

СКЛАД
резервної комісії з питань приписки громадян України 2001 року
народження до призовної дільниці Городоцького району

КИРИЛЕНКО
Сергій
Дмитрович

Голова комісії:
заступник військового комісара з територіальної оборони

Секретар комісії:
медична сестра КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ» (за згодою)

онисько
Галина
Миколаївна
Члени комісії:
ЛЕМІЧ
Віктор
Михайлович
ТЕРАВСЬКИЙ
Іван
Богданович
Магерус
Євгенія
Михайлівна.
ГАДЗАЛО
Ігор Степанович

методист методичного
райдержадміністрації

кабінету

відділу

освіти

- інспектор ювенальної превенції патрульної поліції
Городоцького ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській
області (за згодою)
- начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

- завідувач поліклінікою м. Городок

Лікарі, які залучаються для медичного огляду юнаків:
Хірург
Терапевт
Невропатолог
Психіатр
Отоляринголог
Окуліст
Стоматолог

- Потєхін В.Л.
- Тис Я.В.
- Мазуркевич Х.Я.
- Кардащук Л.І.
- Пелешок В.М.
- Музичка І.І.
- Бондар Т.М.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Б.Степаняк

