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ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

£? £ , м, Попасна №

Про підготовку та проведення призову громадян України на строкову 
військову службу у квітні-червні 2019 року та затвердження складу 
районної призовної комісії

Керуючись статтями 6, 27 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації», відповідно до Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від ЗО 
січня 2019 року № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців 
строкової служби, строки проведення чергових призивів та чергові призови 
громадян України на строкову військову службу у 2019 році», 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 2019 року № 352, з метою організації і проведення призову на 
строкову військову службу в Попаснянському районі зобов’язую:

1. Рекомендувати головам міських та селищних рад 
Попаснянського району, керівникам військово-цивільних адміністрацій 
населених пунктів району:

розробити план заходів пов’язаних з підготовкою та проведенням 
призову громадян на строкову військову службу;

надавати Лисичанському міському військовому комісаріату 
допомогу у прийнятті громадян на військовий облік призовників, проведенні 
призову громадян України на строкову військову службу, контролі за 
виконанням ними правил військового обліку та виявлення громадян із числа 
призовників, які порушують ці правила;

на вимогу Лисичанського міського військового комісаріату 
надавати необхідні відомості про призовників, сповіщати призовників про їх 
виклик до військового комісаріату та забезпечувати їх своєчасне прибуття за 
цим викликом;

у семиденний строк повідомляти Лисичанський міський 
військовий комісаріат про прийняття призовників на роботу та звільнення з 
роботи;
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здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування 
чи зняття з реєстрації призовників лише в разі наявності в їх військово- 
облікових документах позначок військового комісаріату відповідно про 
зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за 
місцем проживання або перебування.

2. Затвердити склад районної призовної комісії на період призову на 
строкову військову службу у квітні-червні 2019 року, згідно з додатком 1 до 
цього розпорядження.

3. Затвердити графік роботи районної призовної комісії, згідно з 
додатком 2 до цього розпорядження.

4. Рекомендувати головному лікарю КУ «Попаснянська ЦРЛ» 
Ковальчуку О.В.:

- надати до Лисичанського міського військового комісаріату до 01 
квітня 2019 року перелік лікувально-профілактичних закладів з визначенням 
структури та спеціалізації ліжкового фонду стаціонарів, в яких будуть 
проводитися обстеження (лікування) призовників, які проживають на 
території Попаснянського району, під час проведення призову на строкову 
військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань 
України навесні 2019 року;

- надати до Лисичанського, міського військового комісаріату до 01 
квітня 2019 року поіменні списки осіб 1992- 2001 року народження, які 
перебувають на диспансерному обліку з приводу нервово-психічних 
захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань 
внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів;

за направленнями військового комісаріату забезпечити протягом 
весни 2019 року проведення призовникам безкоштовного флюорографічного 
обстеження органів грудної клітки, електрокардіографічного дослідження, 
загального аналізу крові, загального аналізу сечі, серологічного аналізу крові 
на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу 
гепатиту “В” (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту “С” (аШі-НСУ), реакцію 
мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (ЛЛУ), визначити групу крові 
та резус-належність, проведення профілактичних щеплень у відповідності з 
календарем щеплень з розрахунку на 40 юнаків;

забезпечити своєчасне та якісне амбулаторне та стаціонарне 
обстеження призовників у лікувальному закладі, виділивши необхідну 
кількість ліжко-місць, вести реєстрацію актів дослідження стану здоров'я;

- довести до відома підлеглих вимоги Положення про військово- 
лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом 
Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, порядку проведення 
додаткового медичного обстеження призовників, складання актів 
дослідження стану здоров'я та своєчасного надання їх до Лисичанського 
міського військового комісаріату;
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- розглянути можливість виділення необхідних для роботи призовної 
комісії медичних матеріалів, згідно з додатком 3 до цього розпорядження.

5. Рекомендувати начальнику Попаснянського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Луганській області Золотарьову

зобов'язати співробітників поліції у встановленому законодавством 
порядку за зверненням військового комісаріату або органів місцевого 
самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити у встановленому 
порядку, за запитом військового комісаріату, перевірку фактичного місця 
мешкання призовників, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

до 01 квітня 2019 року надати до військового комісаріату за його 
запитом списки осіб 1992-2001 року народження, які були притягнені до 
адміністративної або кримінальної відповідальності, перебувають на обліку в 
органах Національної поліції з приводу антигромадської поведінки 
зловживання спиртними напоями, наркотичними речовинами, стосовно яких 
здійснюється кримінальне провадження;

За запитом військового комісаріату терміново надавати інформацію 
стосовно громадян, що підлягають призову на строкову військову службу
навесні року і відправці у військові формування, щодо наявності на них 
компрометуючих матеріалів.

6. Визначити, що на час виконання своїх обов’язків членами 
призовної _ комісії, які перебувають у трудових відносинах з 
раидержадмшістрацією, за ними зберігається середній заробіток та робоче

7. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій
Попаснянського району (за списком згідно з додатком 4 до розпорядження)
розглянути можливість та сприяти у виділенні транспортних засобів для
розшуку ПРИЗОВНИКІВ’ які ухиляються від призову на строкову військову
служоу. Виділення автотранспорту проводити в робочі дні з 8.00 до 17 00 кпім 
вихідних та святкових днів.

8. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій
іопаснянського району направити до Лисичанського міського військового

комісаріату працівників та зберегти за ними середній заробіток і місце 
роботи на період з 01 квітня по ЗО червня 2019 року згідно з додатком 5 до 
ЦЬОГО розпорядження для виконання обов’язків технічних працівників 
призовної дільниці з оформлення документів під час підготовки та 
проведення призову громадян України на строкову військову службу.

Голова районної державної адміністрації -  
керівник районної військово-цивільної 
адміністрації



Додаток 1
розпорядження голови 
райдержадміністрації-керівника 
районної військово-цивільної 
адміністрації

е & О б ,  2019 р. № <6 О У
С К Л А Д  

районної призовної комісії
Голова комісії:

Кошелева
Карина Володимирівна

Заступник
голови Попаснянської райдержадміністрації

Члени комісії:
Віннік
Андрій Леонідович

Військовий комісар Лисичанського міського 
військового комісаріату (за згодою)

Шулік
Валентина Василівна

Заступник начальника відділу освіти 
Попаснянської райдержадміністрації

Волков Олексій Віталійович Заступник начальника відділу поліції 
Попаснянського відділу поліції ГУНП у 
Луганській області, підполковник поліції (за 
згодою)

Фесенко
Василь Петрович

Лікар, який організовує роботу медичного 
персоналу щодо медичного огляду призовників, 
лікар-терапевт центральної міської лікарні ім. 
Тітова м.Лисичанська (за згодою)

Золотухіна Г анна Іванівна Методист психологічної служби КУ 
«Попаснянський районний методичний центр» 
(за згодою)

Секретар комісії:
Козьміна 
Тетяна Георгіївна

Сестра медична центральної міської лікарні ім. 
Тітова м. Лисичанська (за згодою)

У випадку неможливості через поважні причини виконувати свої 
обов’язки члени призовної комісії можуть бути замінені наступними 
особами:

Колесник Роман 
Леонідович

Перший заступник голови Попаснянської 
райдержадміністрації

Косенко
Дмитро Вікторович

Заступник військового комісара Лисичанського 
міського військового комісаріату з ТРО (за 
згодою)

Соколова 
Ганна Іванівна

Завідувачка сектору кадрово-атестаційної роботи 
відділу освіти Попаснянської 
райдержадміністрації

Катрушко Віталій 
Олександрович

Перший заступник начальника відділу поліції 
Попаснянського відділу поліції ГУНП у



Луганській області, підполковник поліції (за 
згодою)

Фесенко
Петро Васильович

Лікар, який організовує роботу медичного 
персоналу щодо медичного огляду призовників, 
лікар-терапевт міської клініко-діагностичної 
поліклініки центральної міської лікарні ім. Тітова 
м. Лисичанська (за згодою)

Лізанець 
Олена Валеріївна

Вчитель-дефектолог КУ «Попаснянський 
районний методичний центр» (за згодою)

Секретар комісії:
Дуняшина
Катерина Олексіївна

Сестра медична центральної міської лікарні ім. 
Тітова м. Лисичанська (за згодою)

Керівник апарату В. ПОПОВА



Додаток 2
Розпорядження голови 
райдержадміністрації-керівника 
районної військово-цивільної 
адміністрації
^  2019 р№  £б> /

ГРАФІК
Засідань Попаснянської районної призовної комісії на період проведення 

призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил 
України та інших військових формувань України у квітні -  червні 2019 року

Місяць квітень Всього
квітень

Число 05 12 19 26
Кількість 

призовників, які 
підлягають виклику 

на призовну 
комісію

50 50 50 50 200

Місяць травень Всього
травень

Число 07 16 23 27 28
Кількість 

призовників, які 
підлягають виклику 

на призовну 
комісію

50 50 33 Резервні дні 133



Місяць червень Всього
червень

Загалом за 
призов

Число 06 13 20 25 27
Кількість 
призовни 

ків, які 
підлягают 
ь виклику 

на
призовну
комісію

Резервні дні -
333

Керівник апарату В. ПОПОВА



Додаток З
Розпорядження голови 
райдержадміністрації-керівника 
районної військово-цивільної 
адміністрації
£ 6 ,  0 3  2019 р. №  6 єн/

ПЕРЕЛІК
медичного майна, необхідного для проведення медичного огляду 

призовників в ході проведення призову на стокову військову службу у квітні-
червні 2019 року

№ з\п Найменування Кількість
1 Вата гігроскопічна 200г
2 Серветки стерильні малі у пакетах 20 пакетів
3 Рукавиці гумові 10 пар
4 Лейкопластир 10 шт
5 Спирт етиловий медичний 100 мл
6 Водний розчин брильянтовий зелений 1% 100 мл
7 Иод 5% 20 мл

В. ПОПОВА



Додаток 4
Розпорядження голови 
райдержадміністрації-керівника 
районної військово-цивільної 
адміністрації
£ 6 ,  03 2019р. № 6 0 ^

Список
підприємств, установ та організацій, керівництву яких рекомендується 
розглянути можливість виділення транспортних засобів для розшуку 

призовників, що ухиляються від призову на строкову військову службу у 
період призову у квітні-червні 2019 року

№ з\п Найменування підприємства, установи, 
організації

Бажані строки 
виділення 

транспорту
1 ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний 

завод»
01.04.2019р.-
12.04.2019р.

2 Локомотивне депо м. Попасна 15.04.2019р.-
26.04.2019р.

3 КУ “Попаснянська центральна районна 
лікарня”

27.04.2019р.-
10.05.2019р.

4 ВП «Попаснянський департамент» КП 
“Попаснянський районний водоканал”

13.05.2019р.-
24.05.2019р.

5 ВП «Шахта «Гірська» 
ДП «Первомайськвугілля»

27.05.2019р.-
07.06.2019р.

6 СП «Попаснянське вагонне депо» РФ 
«Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 

(ВЧД-12)

10.06.2019р.-
17.06.2019р.

7 СП «Попаснянська дистанція сигналізації та 
зв’язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ 

«Укрзалізниця»

18.06.2019 р.-
27.06.2019 р.

Керівник апарату В. ПОПОВА



Додаток 5
Розпорядження голови 
райдержадміністрації-керівника 
районної військово-цивільної 
адміністрації

о З  2019р. №

Список
підприємств, установ та організацій, керівництву яких рекомендується розглянути 

можливість виділення технічних працівників для роботи на призовній дільниці 
Лисичанського міського військового комісаріату на період призову у квітні —

червні 2019 року

№ Назва підприємства Кількість осіб
1 КП «Попаснянський районний водоканал» 1

Керівник апарату В. ПОПОВА


