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Про організацію чергових призовів
громадян України на строкову
військову службу у 2018 році
На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», Указу Президента України від 15.02.2018 № 33/2018 «Про звільнення
в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у
2018 році», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації
від 05.03.2018 № 184/0/5/-18 та з метою якісної організації проведення
чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2018 році
в Городоцькому районі:
1. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я
до військової служби громадян України чоловічої статі, 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:
- у квітні - травні 2018 року;
- у жовтні - листопаді 2018 року.
2. Створити районну призовну комісію згідно з додатком 1.
3. Дні роботи районної призовної комісії встановити згідно з окремим
графіком:
- у квітні - травні 2018 року;
- у жовтні-листопаді 2018 року.
4. Головному лікарю КЗГРР «Городоцька ЦРЛ» (П.Фалинський),
головному лікарю комунального КЗГРР «Городоцький районний ЦПМСД»
(В.Полумацканич):
4.1. З метою якісного медичного обстеження призовників призначити
лікарів-спеціалістів у складі згідно з додатком 2.
4.2. Провести попередні медичні огляди призовників, які підлягають
призову на строкову військову службу згідно з окремим графіком:
- у березні 2018 року;
- у серпні-вересні 2018 року.
4.3. Обладнати призовну дільницю необхідним медичним обладнанням.
4.4. Для проведення медичного обстеження призовників виділити
необхідну кількість місць у лікувальних закладах району.

4.5. Для контрольного обстеження призовників в день відправки на
обласний збірний пункт виділити лікаря-дерматолога.
4.6. Звільнити від основної роботи, із збереженням середнього заробітку,
лікарів і медичних сестер, залучених до роботи у дні проходження
призовниками районної призовної комісії.
4.7. Направити на призовну дільницю молодшу медсестру для
забезпечення прибирання приміщень призовної дільниці та кабінетів лікарів
спеціалістів в дні роботи районної призовної комісії.
5. Керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від
підпорядкування і форм власності:
5.1.Виділити обладнаний і заправлений пальним автотранспорт для
забезпечення перевезення призовників у період призову громадян на строкову
військову службу до місця розташування призовних дільниць у визначені дні та
години а також забезпечити направлення технічних працівників із збереженням
середньої заробітної плати за основним місцем роботи згідно з чинним
законодавством за додатковими заявками Городоцького РВК згідно з
додатком 3 .
6. Головам сільських, селищної, міських рад у разі отримання
розпорядження Г ородоцького районного військового комісаріату щодо
оповіщення призовників про їх явку на призовні дільниці для призову на
військову службу:
6.1. Здійснити оповіщення зазначених у розпорядженні призовників про їх
виклик до районного військового комісаріату за місцем проживання або, у разі
їх відсутності, довести вимогу про виклик до відома власників будинків, у яких
вони проживають, шляхом вручення повісток та забезпечити контроль за їх
прибуттям.
6.2. Звертатися до Городоцького відділення поліції Яворівського відділу
поліції ГУ НП України у Львівській області стосовно громадян, які ухиляються
від виконання військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і доставки до
районного військового комісаріату.
7. Начальнику Городоцького відділення поліції Яворівського відділу
поліції ГУ НП України у Львівській області (В.Фецинець):
7.1. За зверненнями органів місцевого самоврядування та районного
військового комісаріату здійснювати у встановленому порядку розшук, затримання і
доставку до Городоцького РВК громадян, які ухиляються від виконання
військового обов'язку.
7.2. Забезпечити здійснення охорони громадського прядку на території та
поблизу призовної дільниці Городоцького РВК в дні роботи районної призовної
комісії та в ході відправок призовників на обласний збірний пункт.
8. Військовому комісару Городоцького РВК (Я.Анклевич) провести
одноденні інструктивно-методичні заняття для членів призовної комісії,
лікарів-спеціалістів, технічних працівників та обслуговуючого персоналу, які
залучатимуться до роботи на призовній дільниці, а також провести заняття з
житлово-експлуатаційними організаціями, головами виконавчих комітетів
органів місцевого самоврядування, керівниками підрозділів по роботі з кадрами
підприємств, установ, організацій, і посадовими особами, які ведуть облік

призовників, про порядок оповіщення призовників, прибуття Ух на призовну
дільницю та відправлення до військових частин.
9. Начальнику відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності
апарату районної державної адміністрації (X. Марусяк)
забезпечити
висвітлення у засобах масової інформації району зміст Указу Президента
України від 15.02.2018 № 33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців
строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови
громадян України на строкову військову службу у 2018 році» та цього
розпорядження.
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районної держ^ре£=~^ 5міністрації
відповідно до розподілу
функціональних обов’я

Голова районної
державної адміністр

В.Ременяк

Додаток 1
до розпорядження голови
районної
державної
адміністрації
№
від «(75»
2018 р.

ОСНОВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії

СТАХІВ Павло
Степанович
КАНАФОЦЬКА
Оксана Романівна

голова комісії - заступник голови районної державної
адміністрації,
секретар комісії - медичний реєстратор

Члени комісії:

АНКЛЕВИЧ
Ярослав Михайлович
ЛЕВКОВИЧ
Юрій Романович
ЦАР
Руслан Ярославович
ХМІЛЯР
Роман Романович
ДАЦКО
Ірина Василівна
МАГЕРУС
Євгенія Михайлівна
МАРЦИНЯК
Мирослава
Мирославівна

військовий комісар Городоцького РВК
головний спеціаліст відділу освіти районної
державної адміністрації
заступник начальника відділення - керівник
патрульної поліції Городоцького ВП Яворівського ВП
ГУ НП України у Львівській області
старший лікар, який організовує роботу лікарів
спеціалістів
директор районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
начальник служби у справах дітей районної державної
адміністрації
начальник відділу взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної і мобілізаційної роботи
апарату районної державної адміністрації
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії

КОВАЛЬЧУК
Іван Іванович
ОНИСЬКО
Г алина Миколаївна

голова комісії - перший заступник голови районної
державної адміністрації
секретар комісії - медична сестра КЗ ГРР «Городоцька
ЦРЛ»,

Члени комісії:

КИРИЛЕНКО
Сергій Дмитрович

заступник військового комісара з територіальної
оборони Городоцького РВК

і
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ЛЕМІЧ
Віктор
Михайлович
Фостяк
Тарас Степанович
ПОПОВИЧ
Роман Ярославович
СОЛОВІЙ
Світлана Василівна
ГИШКО
Олександр
Володимирович
БУГІР
Роман Володимирович
Шльомська
Наталя
Романівна

- методист методичного кабінету відділу освіти
райдержадміністрації
начальник сектору превенції патрульної поліції
Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП України у
Львівській області (за згодою)
старший лікар, який організовує роботу лікарів
спеціалістів
завідувач сектору профілактики від безпритульності,
бездоглядності та злочинності серед дітей служби у
справах дітей районної державної адміністрації
представник ГО «Спілка ветеранів Афганістану
Городоцького району»
представник ЗСУ - головний спеціаліст відділення
комплектування Городоцького РВК
головний спеціаліст відділу взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної і
мобілізаційної роботи апарату районної державної
адміністрації

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Б.Степаняк

т
Додаток 2
до розпорядження голови
районної
державної
адміністрації ^ 193
від « 05»
2018 р.
ОСНОВНИЙ СКЛАД
лікарів-спеціалістів

Хміляр Р.Р.
Попович Р.Я.
Гадзало Н.Я.
Мазуркевич Х.Я.
Кардащук Л.І.
Пелешок В.М.
Лис С.В.
Боднар Т.М.
Штогрин Л.І.

голова медичної комісії
лікар - хірург
лікар - терапевт
лікар - невропатолог
лікар - психіатр
лікар - отоларинголог
лікар - офтальмолог
лікар - стоматолог
лікар - дерматолог
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
лікарів-спеціалістів

Попович Р.Я.
Потєхін В.Л.
Ікало І.Ю.
Боярчук Н.С.
Мельський І.М.
Шльомська Н.В.
Музичка І.І.
Матківська Л.М.
Поповенко С.В.

голова медичної комісії
лікар - хірург
лікар - терапевт
лікар - невропатолог
лікар - психіатр
лікар - отоларинголог
лікар - офтальмолог
лікар - стоматолог
лікар - дерматолог

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Додаток З
до розпорядження голови
районної
державної
адміністрації ~
від « 0 5 » <73_____ 2018 р.

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ і організацій району,
які будуть забезпечувати перевезення призовників та виділяти технічних
працівників для роботи на призовній дільниці під час призову

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

ТзОВ «Бадер Україна»;
ПП «Скомаровський»;
Відділ освіти Городоцької районної державної адміністрації;
Відділ культури Городоцької районної державної адміністрації,
КЗГРР «Городоцька центральна ралікарня»;
Городоцька міська рада;
Городоцький районний центр зайнятості населення.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

