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|1ро створешня робоно1 групи щодо
проведенця перев!рки сгащг орган!зац!!
роботи в сегсгор! оборонно'|', мобй|зац1йно!'.

режпмно-секретно1 роботп та взасмод!! з
правоохоронцпмш оргапами а|!арату

районно| дерэкавно! адм!н!сграц!! з питання
призову громадян !{'кра1]нп на строкову
в!йськову ецэкбу

8!дпов!дно до статей 6' 28' з9 3акону !ща1тти "|{ро м|сцев1 дерэкавй
адм|н1сщац|?'' 9казу |1резидеттга }щш'тти в1д 26.07.2005 л! 11з212005 "|1итангля
ко|{ро]|ю за виконанням 1каз|в, розпоряджень | дорутень |[резидеттта !ща1ни'',
розпорядженн'{ голови райоттно! дер)кавнот адм|н1срац1| в|д 26.12.2014 1'|э 881
"|1ро пйс}ъллст призову щомадян 9ща!ни на сщокову в1йськову службу у
2014 роц| та заходи щодо вдоскона]1енгтя призову'' та з мето|о безщловного
виконан}{'{ доведеного по {1ту!воькому району тшану призову щомадян !ща1ни
на огрокову в|йськову отцтсбу пртягом 2014 рч:

1. (творшги робоч щупу 1додо проведення перев|рки стану орган!заш||

роботи в сектор1 оборонно|, мобй|зац!йно], режттмтто-секретгто} роботи та взаемод|]
з пр:воохоронними орвн1|ми апарац рйонно! дер:кавно! адм|н!сраш1! з питатшя
пр[{зову фомадян }ща!ни на сщокову в1йськову службу (дал1 - робоза щупа).

2. 3атвердити !1 пщсонатьний сютад (додасться).
3. Робон|й щуп1:
3.1. 9 тюкневий терм[н провестт-т прев|рч стану оргаш1зац1! роботи в

сектор| оборонно], мобйзац1йно!, режимно-сещетно| роботи та взасмод!! з
правоохоронними орп}нами апарац районно| дерэкавно! адм|н1страц1| з !1итанш{
призову громадян !щайи на срокову в|йськову сщэкбу.

3.2. 3а результатами проведено! пщев!рки у десятиденний терм|н секгору
контро.]т}о аларац районно| дерх<авно! адм|н1срац|! ([орла.това Ф.А.) п1дгоцъати
)вагальнену доповйну залисч та н4дати голов| райот*то! дер>кавно! щм|в!срф!.

4. 1(оггщо.тть за виконан|'ям розпоряд)!(енття покластт* на пер!пого засцпника
голови районно! дерясавно| а,щл1н|сщац!| 8архсе!нова {0.(.
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Розпоряд>кення голови

район но|лержавно] адм|н|стац! !
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1Фр1й 1(остянтиновит державнот адм|н1сщац|!, голова робоно|
щупи

тимчасово виконугоча обов'язки
зав|дувана сектору конщо.шо апарату

районно| дер>кавно! адм1н1сщац1!

засцпник в!йськового ком1сара-
нач:!льник в1дд1лу комплекцванн'т
9уц}вського об'сднаного в!йськового
ком1сар|ату (за згодо!о)

зав|дуван }оридичного оектору апарац
район но! лер;кавно! адм !н!сщац!|

!.|о. ковт}.н

пшРсо]{Альнии склАд

цц!обоно! групш щодо проведенця перев!рки стану орган!зац|! роботи у селсгор|

питання прцзову громадян }кра1ни на строкову в!йськову слул<бу

вАРжвтнов пер1пии засцпник голови раионно1

гоРлАчовА
Флена Анатол||вна

гоР11]ков
8олодимщ; !жековин

скутг!шнко
1ван 1Фр!йовин

|(ер!вник апарату районно!
дертсавно1 адм|н!страц!|

горлачова 62 ?02

оборонно1', моби1зац1йно1',
правоохороццими органам|!

ре'кимно-секретшо! роботп та взасмод1! з
а!|арату райопно! дерлсавно! адм!н|страц|1 з


