
ч}ту[вськА РАйоннА дшР)кАвнА Адм!н!стРАц!я
хАРктвськот оБлАст!

РозпоРяд){(шння

{угу!в х" а,?

[1ро проведепня приписки попак!в
1998 року народ)кецня до призовно|
д!льниц! 9уц1вського об'сдшаного
районного в!йськового ком!сар!ату

81дпов1дно до закону 9кра!ни <|{ро в|йськовий обов'язок ! в1йськову
олух(бу>, кер)дочись статтями 6' 27' з9 3акону 9кра|ни <|{ро м|оцев| дер)кавн1
адм1н|сщац|}>, з мето|о проведення приписки |онак|в 1998 року народження до
призовно| д[льниц! 9уц!воького об'еднаного районного в|йськового ком1сар!ату
(лал1 _ призовна д1льниця):

1. |{ровести з 19 с|чня по 31 березня 2015 роч приписку тонак!в
1998 року народкен}{'1 у прим!щенн| призовно| д|льниц1 за адресок): м. {уц!в,
вул. 1(. ,т11бкнехта,6ул' 2-А.

2. 3атвердити з:|ходи щодо медичного забе3печен|{я приписки :онак|в
1998 року народження до призовно] д1льниц1 (додасться).

3. 3атверАити склад ком1с1т з питань проведевня приписки к)нак1в 1998 року
народя{ення до призовно! д|льниц| (дода€ться).

4. 3атверлити раф!к вид!лення автощ:1нспорц лля перевезення :онак!в
1998 року наРодхення до призовнот д1льниц| у 2015 роц| (лал! * [раф[к), що
додаеться.

5. Рекоменлувати с!льським. сел и!цн им голова|м' кер| вн икам п|дприсмств.
навчальних заклал!в району встановити суворий конщоль ]а явкою юнак!в на
приписку у дн[' встановлен1 9уц!вським об€днаним районним в1йськовим
ком[оар1атом (да.гл1 - 9уц!воьким ФР8(), забезпечити !х необх|дними
локуиентами | характеристиками.

6. Ёанальнику в1дд1лу осв1ти районно] дерх<авно| адм!н1сщац|!
.}1яховин-3всрев|й с.о. до 2о березня 2015 року виявит\1 :онак1в
1998 року народженн'{, як! не матоть середньо! осв|ти, та защ1пити !х за
навча.'1ьними зак.]1адами району.

2ц/" /?'



Рекомендувати нач:}льнику7. Рекомендувати нач:}льнику Рв гумвс !кра!ни в !,арк1вськ|й област|
(з обслуговувант:я чуц!ъського та |{ечен1зького район1в) [!арфьонову 0.8.

7.

сприяти орган1зац1! розтпуку та доставки до призовно] д!льниц[ тонак!в, як!
)хиля{оться в|д приписки, та вид|лити для цих ц[лей одного прац|вника м|л|ц1| на
пер1од з 19 с1ння по 31 березня 2015 року.

8. Рекомендувати кер[вникам п|дприемств, орган1зац1й, установ району
ьид\ляти автотранопорт у розпорядження чуц]ъського ФР8( для забезпечення
проведення припиоки зг|дно з [раф|ком.

9. 1{онщоль за виконанням розпоряд}(ення 3;1ли!ца|о за собото.

!1ерппий заступник голови
районно| дерхсавно! адм1н!страц!1 !о.к. вАРжш|нов



3АтввРджвно
Розпорядження голови
рйонно! лертсавно| алм ! н!сраш!|

/|' а,.' еу:р ;2;и 2у{ !'{у -{/

-,-
зАходи

щодо медич||ого забезпечення пр|!!|иски поцак!в 1998 року народ'|(ецня до
прпзовно! д|льнпц!

3 метото своечасного та яЁсного проведення приписки, рекомендувати
головно}{у л1карто комунального закладу охорони здоров'я'9уц!вська
центральна райо:тна л!карня |м. й.|' 1(ононенка" фуп:ц| 8.10:

1. .{о 15 с|чня 2014 року передати до 9уц!вського ФРБ( амбулаторн1
кащки та вкладн| арк1тп1 до н|'( на :онак|в 1998 роч народ}(ен1{'{, а також
списки ос1б, як1 перебуватоть на обл|ч з приводу наркоман1}, трахоми,

цберчльозу, нервово-псих|нних, тпк1ряно-венеринних, |нфекц|йних та 1нтпих
небезпечних захвор|овань.

2. [о 1'9 о|чня 2015 року забезпенити медичну ком1с|то медикаментами,
1нсрщлентар|ем, медичним обпаднанням та господарським майном, необх|дним
для осна1дення каб!нет|в. та лроведення ог.,ш{ду дощизовник!в. в|дпов!дно до
заяви 9угу!вського ФРБ1(.

3. Фрган|зувати контроль за проведенн.'{м тонакам необх|дних
проф[лакгинних щеплень.

4. 3 19 с]чня до 31 л|отого 2015 року орган1зувати на баз| комунального
закладу охорони здоров'я "9уц!вська центральна районна л1каргтя |м. й.1.
1(ононенка'' здачу !онаками 1998 роч народ)кен1{'1 анал|з[в кров1, сен|, анал[з|в
на щупу кров1 та резус-налеясн1сть, проведення флтоорощаф1нного обстет<енття
орган|в щудно! к:т|тки, елекщокарА|ощаф1иного досл[дження |з розрахунч 50
тонак1в на день' для чого вид!лити опец[ал|ст!в, забезпечити рентген-каб1нет та
каб[нет фу:ткц1онально| д|агностики необх|дното Ёльк|сто рентген1всько|
пл!вки | матер1алами.

|{рийом анал|з|в орган|з1ъати з 8.00 до 14.00 години.
5.3 19 с1чня по 31 березня 2015 роч д.]1'{ проведення стац|онарного

обстеження тонак!в вид|лити 10 л1хко-м1сць у терапевтичному в]дд!ленн1
комунального зак.,1аду охорони здоров'я "чуц!ъська ценщальна районна
л|карня 1м. й.{. 1(ононенка'' | встановити суворий конщоль за ]1
викоРистанням' призначити в|дпов|дальних л|кар!в за проведенгш сташ!онарного
обстехення допризовник!в.

Результати обстеження видавати допризовникам у день ]} випиоки.



! випадц в|дсщност| з поважних принин ялен1в медично] ком[с1] ввести
до ск.]1аду дублер!в:

БслА1]]овА н.в.
гуРин |.г.

дАнв|ъ в.г.
дАни1цукд.€.
БАтуРА л.о.
глу1]]ко с.в.
лук'ян[шнко о.в
колйА.с.

(ер!вник апарацг районно!
дерлсавно1 адм!н!страц!!

.]1евченко 2 45 64

- дерматолог (за згодо*о)
_ л|кар-отоларинголог (за згодото)
_ л[кар_невропатолог (за згодото)
_ л1кар-псих|атр (за згодою)
_ л|кар-тера:левт (за згодо;о)
_ л1кар-х|рург (за згодохо)
_ л1кар-стоматолог (за згодото)
_ л1кар-офтальмолог (за згодото)

!уй., 
1

7. !1тя за6езлеяення роботи медичнот ком!с!| вид1лити 7 медоестер та
1 сан!тарц.

8. 3 19 с|чгтя по 31 березття 2015 рот9 нас роботи мединно| ком|с1{
встановити з 8.00 до 16.00 години.

9. Ёа час проведен|и приписки' член1в ком]с|! з питань проведен|{'1
припиоки тонаЁв 1998 року народження до призовнот д|льниц! та медиино|
ком|с|! вив!льнити в|д основно| роботи 1з збере:кенням посади' оереднього
зароб|тц за м!сцем основно| роботи.

10. |{|д час роботи ком1с1! з питань проведення прилиски :онак!в
1998 року народ)кення до призовно| д|льниц! встановити щаф[к роботи л1кар|в
та молод1]]ого медичного персонац зйдно з щаф1ком роботи 9уц!вського
ФР8( (5-ти денний робоний титцень).

!.!о. ковтун



зАтввРджвно

Розпорядх<ення голови

районно! дер>кавно| адм!н1страц1|

1. чвхАчов
8'янеслав 8олодимирови.[

2. АнА1|1кш{А
0льга Анатол!!вна

3. волосвнко
,т11д|я йикола':вна

4. кАл}т1н
€ерг!й [ригоровин

5. мвльниковА
галина михайл;вна

6. РяБ{н1г{А
1нна 8!ктор|вна

склАд
ком!с1| з питань проведення приппскп :онак!в

1998 року народя(ення до [рцзовно! д|льниц!

в1йськовий ком|сар 9уц1вського об'еднаного
районного в1йськового ком|сар|ац (за згодото)'
голова ком1с|!

оператор комп'тотерного набору комунального
зак.]1аду охорони здоров'я <<91ту!воька

центральна районна л|карня |м. й.]. (ононенко>
(за зголото). секретар ком1с!!

заступник начальника в|дд1лу осв1ти

районно| дер>кавно| адм|н1страц||

начальник в|лд1ц крим!нально| м!л!ц[1 у справ:1х

д!тей РБ гумвс уща!ъи в {арк1вськ[й област1
(з обслуговування {уц!вського та |{ечен1зького

район[в) (за згодото)

старлший л!кар ком1с|!, л|кар кощгнального
зак.,|аду охорони здоров'я "91ту!вська
центр:1пьна районна л|карня |м. й.1. 1{ононенка
(за згодото)

директор 91цг!вського районного центру
ооц1альних служб для о1м'|, д1тей та молод!
(за згодото)



2

поважних причин член!в ком;с|т дозволити ввести9 випадку в1дс1гтност1

до ок.]!аду ком|с1| дублер[в:

1. гоР1]]ков
8олодимир .{ясековия

2. мАксимвнко
8|ктор|я 8олодимир|вна

начальник в1дд1лу ком{1лекцв:1нн'{ _ засцпник
в|йськового ком!сара т{уц|вського об'еднаного
районного в[йськового ком1сар1ац (за згодото)'
голова ком|с||

медична сесща комун,}льного закпаду охорони
здоров'я <1{уц!вська центрапьна районна л1карня
1м. й.1. 1{ононенко> (за згодото), секретар ком|с1|

з.

4.

']Апвнко8ачентина !ван|вна

мАли||]к1нА
)1лобов Борис|вна

5. молчАновА
€вген1я Болодимир|вна

6. тРоФ1мов
йикола }Фр|йовин

1(ер!вник апарацг районно!
дерэпсавно! адм|п|страц!!

левченко 2 45 64

методист в|дд!лу осв1ти Раионно1 дерт{авно1
адм1н1срац1|

зав1дРач пол1к.]!1н1ки' л1кар-терапевт
комунапьного закладу охорони здоров'я
<9уц!вська центр1]'льна районна л|карня
|м. \,[.]. 1(ононенко> (за згодото)

оперуповнова)кений в1дд|лу крим|нально| м|л|ц1!

у справах д]тей Р8 [9й8€ !:9а|ни в
{арк|вськ|й област! (з обслуговування
1{уц!вського
(за згодото)

та |{ечен1зького район|в)

пров[дний спец1ат|ст-лорисконсульт в!дд!лу
соц|а:тьно! роботи 9уц!вського районного
цекщу соц1а:тьних служб для с1м'!, д|тей та
молод| (за згодото)

шч

' !.|о. ковт}.н



зАтввРджвно

Розпорялясення голови

районно| лержавно| адм!н!сФац!]
/6'с: уру/*ц /,э;:/ !'{р,./9
-

гРАФ|к
вид!лепня автотранспорту для перевезення

гонак!в 1998 рок7 царод2кепня до прпзовшо1 д!льшиц!
у 2015 роц1

лъ
з/т

Ёаймегцзапття п|дприемств
06.
0з.

2015

12.
0з'

2015

20.
0з.

2015

27.
0з.

2о15

Резе

рв

(омплекс водоп!,щотовтот <<.{окець> смт !(оветок

2 ,[{ "Ёовопокровоький комб;цат хл!бопродщт|в"
смт !|овопокровка

з тов "Афосв1т" с. гракове

4 [!А1 "АФокомб!пат "слобожанський''
смт 9катовсъке

5 1(! "Райоппий будинок ку;ъцри''
м. чугуъ

6 Ф!л!я "[олдеп |{рос'' 1ФЁ "(цлгавський бройлер''
смт новопокровка

7 |!рА1 "(65& €Ф" смт йаттиц|вка

прим|тка : "Резерв" щ.7 в раз| необх|двост! кер1вниц п|дприсмства (заю1ад.) б)ти
готовими вид|лити автотр.!пспорт за оф|ц!йяим листом 9уц!'вського ФРБ|(.

|{ер!вник апарацг райопшо!
дер'кавно1 адм!||!страц!!

левченко 2 45 64 ш'|

|.|о. ковтун


