
чугу[вськА РАйоннА дшРжАвнА Адш[1н1стРАц1я
хАРк!всько! оБлАст!

РозпоРяджшння

{уц!в ]\9 а\ а

[1ро проведення приписки к)нак!в
2005 року парод)|(ення до
при3овних д1льниць 9уц|вського
районного територ|ального центру
комплектування та соц!аль!|о!
п1дтримки )(арк!всько| област1 та
його в1дд|л1в

Б|дпов|дно до 3акону 9кра!ни <|{ро в|йськовий обов'язок ] в|йськову

слу>кбу>, керу!очись статтями 6, 27, з9 3акону 9кра|ни <,|{ро м|сцев!

дер'.'""; адм|н|страц|]> та |{оложенням про п|дготовку | проведення призову

ф'''д"" }кра|ни на строкову в|йськову службу таприйняття призовник|в на

в|йськову слухсбу за 
^ 
контрактом' затверд}(еним постаново}о (аб|нету

Р11н1стр|в }кра|нй в|д 2| бщезня 2002 року ]ф 352 (з| зм|нами), з мето}о

проведення приписки 1онак|в 2005 року народження до призовних д|льниць
т{угувського районного територ!ального центру комплектування та

соц[ал"нот ш1д{римки )(арк|всько| област|, та його в]дд|л|в, взяття на

в!йськовий обл|к, визначення наявност| призовних ресурс|в, ступеня |х

придатност| до в|йськово| слуэкби' встановлення осв|тнього р|вня, здобуто|

сйец|альност| або профес||, р|вня ф1зинно| п|дготовки, вивчення особистих

якостей:
1. |{ровести з |7 с!чня по 31 березня 2022 року приписку тонак!в 2005

року народження до призовних д|льниць 9угу|вського районного
,ерй'ор1ального центру комплектування та соц|апьно| п|дтримки [арк|всько|

област!, та його в|дд|л|в.
2. }творити ком|с|] з питань приписки тонак|в 2005 року народження до

призовних д|льниць ({угувського територ|ального центру комплектування та

соц|а_'тьно! п!дтримки-{арк|вськот област|, та його в|дд|л|в у с!нн|_березн|

2022року та затвер дити!х персональн| склади (додатоться).

3.Рекоме"дуй''" т{угувському районному територ|€|л-ьному центру

комплектування та соц|ально] п1дтримки [арк|всько! област| (Руслан

1у1азовецький) п|дготувати необх|дн| документи та зд|йснити заходи щодо

приписки тойак|в до призовних д|льниць зг|дно з чинним законодавотвом

}кра{ни.



4. Рекомендувати органам м!сцевого самоврядування' кер|вникам

п!дприем.'', у.!'"'", офан|зац|й незале>кно в|д п|дпорядкування | форм

власноот| забезпеч|4т|4вчасне та |00оА прибуття приписник!в до 9уц{вського

районного територ!ального ценщу комплектування та соц1ально1 п1дщимки

)(арк|всько] област|, та його в!дд|л!в'

5. Рекомендувати {угу|вському районному управл1нн}о пол1ц11

[оловног' у.'р,й,|ння Ёац|онально|-пол|ц1] в [арк!вськ|й област! (€ерг|й

|{ономарьов) у раз| надход)кення документ|в з 9угу!вського районного

територ|ального центру комппектування та соц|ально! п|дтРт]мки }:ч:1,^т:::
об,ас'|, орган|в м|сцевого самоврядування про щомадян' як1 ухиля}оться в1д

приписки до .'|".Б,"'! д|льниц|, 
- 
орган|зувати розш]ук цих щомадян 1

доставку до призовних д1льниць
6. Б]дд1лу осв|ти, охорони здоров'я' культури' спорту раионно1

державно] адм]н|страц|? (Балер|я Райлян) :

6.1. 3абезпечити участь психо'1ог|в у робот| ком|с|й з питань приписки

тонак|в 2005 року народх(ення до призовних д!льниць 9угу|вського

районного територ|ального ценщу комплектування та соц|ально| п|дщимки
'харк|'с"*'т 

'б,'.'| у с|нн|-б.р..,1 2022 року з| збереженням займано| посади

| середньо! зароб|тно| плати.
6.2.3а6езпечити вчасне та 1.00оА прибуття приписник|в, як| навча}оться у

навчш1ьних закладах 9угувського району, АФ призовних д|льниць
т{угувського районного територ|а-гльного центру комплектування та

.'ц|-,''| п|дтримки )(арк|вськот област|'

7. Рекомендувати комунальному некомерц|йному п|дприсмству

<9угу|вс".' ц."!ры1ьна л|карня |м. ]у1.1. 1{ононенка> 9угу!всько| м!сько| ради

[арк|всько{ област| (Б'янеслав [рутшка), комунальному некомерц|йному

п|дприсмству <Бовчанська ц."'р-йа районна л|карня>> Бовчансько] м|сько|

р.дй )6рк|всько| област| (1{остянтин 1ищенко), комунальному

некомерц!йному п|дприсмству <3м|]вська центральна районна п|карнл>

3м!|всько! м|сьйо| р'лй{арк|всько] област| (Р1ихайло )1исак)

7.|.[о01.|"""2ю22рокуперед€шидо9угувськогорайонного
територ|ального центру комплекцвання та соц1ально| ш|дтримки )(арк|воько|

обпаст|, та його ,:дд;п" амбулаторн| картки та вкладн| арщтш| до них на

тонак|в 2005 року народження' атакож списки ос|б, як| перебува1оть на обл|ку

з приводу наркоман||, трахоми, цберкульозу' нервово-псих|чних, тпк|ряно_

венеричних, |нфекц|йних та |нтших небезпечних захвор1овань.
-7.2. 

[о 17 с|чня 2022 року забезпечити медичн| ком!с|| медикаментами'

|нструментар|ем, медичним обладнанн'{м та господарським майном,

необх|дним для оснащення каб|нет|в та проведення ош1яду допризовник|в,

в|дпов|дно до заявок 9угувського районного територ|апьного центру

комплекцвання та соц|ально] п]дтримки[арк|всько! обпаст|, та його в|дд|л|в.

7.3. Фрган|зувати контроль за проведенням }онаками 2005 року

народження необх|дних проф|лактичних щеплень'
7.4.з |7 с|чня по 31 березня 2022 року орган|зувати на баз1

комун€ш1ьного некомерц|йного п|дприсмотва <<9угувська центр€}льна л|карття



з

1м. м.1. 1{ононенко> т{угувсько! м|сько] Ради )(арк|всько| област|,

комун€}пьного некомерц|йного п!дприемотва <<Бовчанська центры1ьна

районна л|карнл> Бовчансько| м|сько] Ради )(арк|всько! област|'

комун€}льного некомерц|йного п|дприемства <<3м|]вська центр€}льна районна

л!карнп 3м||всько! м|сько! ради )(арк|всько| област| здану !онаками 2005

року народх{ення анал|з|в кров|, сеи|, анал|з|в |1а щупу кров| та резус-

"-.ж"|с'", 
проведенн'{ флтоорощаф|нного обстеження орган|в грудно|

кл|тки, електрокард!ощаф1й"'.' дослй;кення |з розрахунку до 50 тонак|в на

день' для чого "'д',']^ спец|ал|ст|в, забезпечити рентген-каб!нет та каб|нет

функц1онально| д|агностики необх|дното к|льк]стто рентген|всько] пл!вки |

матер!ал|в.
|{рийом анал|з|в орган|зувати з 08.00 до 14.00 години.

7.5.з 17 с|чня по 31 березня 2022 року для проведення стац!онарного

обстехсення тонак|в 2005 року народ)1{ення вид|лити 10 л!хско_м|сць з л|жками

для хворих з терапевтично}о та невролог!чното патолог]е1о у комун€}льному

"..''.рш|йному 
п|дприсмств| <9угу|вська центрш1ьна л|карня

|м. м.1. 1{ононенко> {угувсько| м|сько| Ради )(арк!всько| област|,

комун€ш1ьному некомерц|йному п|дприемств| <<Бовчанська ценщальна

районна л|йарно Бовчансьйо| м|сько] Ради )(арк|всько! обпаст|'

комун€}льно]у1у некомерц|йному п|дприемству <3м|]вська центр€}]1ьна районна

л|кфно 3м!!всько| м!сько| Ради [арк!всько| област| | встановити суворий

*'"{р'," за !х використанням' лРизъ|ачити в|дпов|дальних л|кар|в за

проведення стац|онарного обстеження допризовник|в.
7.6. Бизначити д,ш{ унаст| у робот| медичних ком|с|й наступних

л|кар|в_спец|ал|ст|в комун€}льного некомерц|йного п|дприсмства (чугу|вська

ц."'р*,на л|карня |м. Р1.1. 1(ононенка) 9угу|всько| м|сько| ради )(арк|всько|

област|, комун€ш1ьного некомерц|йного п|дприемства <<Бовчанська

центр€|.ль"' р'#''.на л|карнр Бовчансько] м|сько| Ради {арк|всько] област|,

комунш1ьного некомерц|1,ного п|дприемства <<3м||вська центр€]"льна районна

л|кфня, 3м|]вськот й|сько\ Ради !,арк|всько| област| в]дпов|дно: л|каря-

,.рй*,' а, л\каря-стоматолога' л|каря-отоларингопога' л|каря_невропатолога,

,1йар"_псих|атра' л|каря-х|Р}Рга, л|каря-офтальмолога, л|каря-дерматолога'

|[ов!домити про персон€}льний та резервний склад медичних ком|с]й

9угу{воь кий районнпй територ|а льний центр комплектування та соц|ально|

п|дтримки [арк|всько] област|.
7.7. [ля забезпечення роботи медично] ком|с]] в|дпов|дно вид|лити 7

медичних сестер та одну сан!тарку.
7.8. з |7 с\чняпо 3] березня 2022року встановитичас роботи для:

л|кар|в з 11.00 до 14.00;

мо]1од1шого медичного персоналу з 08'00 до 16'00;

техн|чних прац|внттк|в з 08.00 до 16.00'

7.9.Аа час проведення приписки член!в ком|с|ям з питань приписки

тонак|в 2005 року народження до призовних д|льниць 9угу|вського

районног' '.р'1'р{-,*''.о центру комплектування та соц|ально] п|дтримки

)(арк|вськот област| та його в|дй|л|в у с|нн|-березн| 2022 року та медично!
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ком|с!] вив|льнити в|д основно! роботи |з зберехсення1у1 посади' середньо|

зароб|тно] плати за м|сцем основно| роботи'
8. ,.{озволити ком|с|ям з питань приписки тонак!в 2005 року народ)кення

до призовних д|льниць т{угувського районного територ|ш1ьного центру

комплектування та соц]€}льно| п|дтримки {арк|всько] област| та його в|дд|л|в

у с|нн|-березн| 2022 року .'р'"..'й додатков| зас|дан||1, ! раз| необх|дност|

провести приписку громадян, яких додатково роз1шукано або у раз|

необх|дност| повторного розгляду: 1!ФАФ щомадян як1 повернулися з

медичного обстеэкення (л|кування).

9. 1{онтроль за виконанням розпоряд){(ення пок-]1асти на заступника

голови районно| деря(авно] адм|н|сщац|| Болодимира

| олова районно[ дер?[(авно!
адм1н|страц1| волков



зАтввРджвно

Розпорядження го]1ови

районно! дерх{авно| адм|н|отрац||

пшРсонАльний склдд
ком1с|й з питапь приписки пог{ак|в 2005 року народ?л(ення до

призовних д|льниць 9уц|вського районного територ1ального центру

комплектування ', .'й|{'ьнот п|дтримки )(арк!всько{ област1' та його

в1дд!л1в у с1нн|_березн| 2022 року

Фсновнийскладком!с1|зприпискидо9уц!вськогорайонного
територ|ального центру комплектування та соц1ально| п1дтримки

)(арк1всько! област1

ог1ератор комп'тотерного

адм|н|стративно-управл|нського
комун€ш1ьного некомерц|йного

набору
персоналу

п!дприсмства
л1карня<9угувська центрш1ьна ;1''каРг1)

|м.- й.1. 1{ононенкы 9угу!всько| м|сько| ради

х,р*|"."ко] област|, секретар ком|с|| (за згодото)

мА3овв|ък1д4
Руслан 1горовин

Б1лвт1нА
1рина Балер|!вна

кАт1-ш4г{А
1!1арина Балер|{вна

мвльн1ковА
|алина йихайл1вна

РАйлян
Балер|я Флександр1вна

чигР1нов
Флександр 1Фр|йовин

начш1ьник територ!а-т1.ьного центру

комплектування та соц|ально] п|дтримки

{угувського райоттного територ|ального центру

комплектування та соц|ально] п|дтримки

)(арк|всько| област|, голова ком|с]] (за згодото)

практииний г!ср1холог комунштьного заклад}

{!у.ут'.ький л|цей ф 8) 9угу|всько] м|сько|

рай^' \.рк|воько] област| (за згодото)

стартший л|кар копл|с||, л|кар-терапевт

п|дл|тковий комун€ш1ьного некомерц1иного

п|дприсмотва <9угу!вська центрш1ьна л|карня

|м. м.1. 1(ононенкы 9угу|всько| м|сько] Ради
[арк!всько] област| (за згодото)

начш1ьник в|дд|лу осв|ти,- охорони здоров'я'

культури' спорту районно! державно!

адм|н|отрац||

начальник сектору товенально| превенц|!

д|яльност1 9угу!вського районного управл1ння

пол|ц|] [оловного управл|ння Ёац|онально]
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пол|ц|| в {арк|вськ|й област| (за згодото)

в!дсутност| з пова}[(них причин член1в ком!с||

ввести до складу ком|с1[ резерв:
у випадку

лоБодвнко
Андр|й Басильович

довговА
Флеся Анан|]вна

Бв3РоднА
1рина Болодимир|вна

в1нник

нач€ш1ьник в|дд|лення

стартпий л|кар

д|агностичним

стартший л|кар
некомерц|йного

комплектування

ком|с||, зав|дуван л|кувально-
в|дд|ленням ]\! 1, л|кар-терапевт

ком|с||, л|кар-терапевт
п|дприсмства <<Бовчанська

9угувськбго районного територ1ш1ьного центр}|

комплектування та соц|альнот п1дщимки

[арк|всько] област|, голова ком|с|| (за згодото)

медична сестра комун.ш1ьного некомерц!йного

п|дприемства <9уц|вська ценщ€ш1ьна л!карня

|м. м.1. !(ононенко 9угу|воько| м|сько! ради
)(арк|всько| област|, секретар ком|с|| (за згодото)

практииний психолог комун€ш1ьного закладу

<9уц|вський п|цей ]ф 5) 9угу|всько| м|сько]

ради \щк|всько| обпаст| (за згодото)

|нспектор сектору превенц|! д|яльност|

9угу|вського районного управл|ння пол|ц|]

[оловного управл|ння Бац|онально| пол|ц|! в

[арк|вськ|й област| (за згодото)

Флекоандр €ерг|йовин

мАли1шк1нА
.[{тобов Борис|вна

мАзовв|-ък1д4
Руслан 1горовин

гАвРют||Рнко
1етяна [ригор{вна

комунального некомерц|йного п|дприемства

<9угу|вська центра.]1ьна л|карня

1м. ]у1.1. 1{ононенка>> 9угувсько| м|сько| ради
[арк|всько| област| (за згодото)

нач€ш1ьник територ|ального ценщу
комплектування та соц|ально[ п|дщимки

9угу|вського районного територ|ального центру

комплектування та соц|ально| п|дтримки

)(арк|всьйо| област|, голова ком]с|] (за згодото)

Бовчансько] м|сько! радирайонна л|карня> Бовчансько: м1сько1 Ради
}арк|,сько! област|, секретар ком|с|| (за згодото)



сл1ФвРвнко
Ёаталя Б'ячеслав|вна

лвонов
Болодимир €ерг|йович

1шмАковА
.[[тодмила Флександр|вна

кул1св
1м11рал| 1бад огли

снА
€вген|й Болодимирович

лввчук
Болодимир |{етровин

соРоковА
Б|ра Р1ихайл|вна

1)
медична сестра комун€ш1ьного некомерц1иного

п!дприсмства <Бовчанська ценщальна районна
,|1'р"", Бовчансько| м!сько| ради )(арк|всько|

област| (за згодото)

начш1ьник сектору превенц|| в!дд|лу пол|ц!]

}Ф 1 т{уц!,.,*'.' районного управл|ння пол|ц||

[оловного управл1"'" Ёац|онально| пол|ц|] у
)(арк!вськ|й област| (за згодото)

застуг[ник нача.]1ьника в|дд|лу осв|ти

вовчансько| м|сько| ради [арк|всько] област|

(за згодото)

увипадкув!дсутност|зпова}[(нихпричин:*.."|"ком1с1!пер!погов1дд!лу
ввести до складу ком[с11 ре3ерв

начы1ьник пер1шого в|дд|лу т{угу{воького

районного територ|ш1ьного центру

комплектування та соц|ально| п|дщимки

)ирк|всько] област|, голова ком|с|| (за згодото)

медична сестра комунш1ьного некомерц!йного

п|дприсмства <<Бовчанська центра']1ьна районна

,;!'р"", м|сько| ради, секретар ком|с|] (за

згодото)

нача-]1ьник сектору кадрового забезпечення

в|дд|лу )\гэ 1 9уфй.".'.' районного управл|ння

пол]ц]! [оловного управл1ння Ёац!онально|

пол]ц|| в )(арк|вськ|й обпаст| (за згодото)

старш:ий л|кар ком|с|!, л1кар_отоларинголог

комун€}льного некомерц!йного п!дприсмства

<<Бовчанська центры1ьна районна л|карня>

[арк!всько! област| (за згодото)

начы1ьник в|дд|лу осв]ти Бовчансько] м|сько|

ради[арк|всько] област| (за згодото)

мАзовв!фк1&1 начальник територ1ш1ьного центру

комплектування та соц|ально] п|дтримки

9угу|вського районного територ|ального центру

комп'[ектування та соц]ально| п|дщимки

[арк|всьйо] област|, голова ком1с|| (за згодото)

Фсновний склад ком!с!| з приписки до призовно! д1льниц1 другого в1дд1лу

{уц!вськогорайонноготеритор1альногоцентрук0мплектуваннята
Ё'ц!,л""о! п1{трийки )(арк|всько| област1

Руслан 1горовин



БуБлик
Ёатал|я 1!1икола!вна

БАгАцькА
Ёатал|я Флександр|вна

свРг1снко
Ёатал|я Р1икола!вна

ФРоловА
Б|ктор|я йикола|вна

мАРтин}ок
Флег Балер|йовин

т|ил|пвнко
йаргарита Боподимир|вна

1шввчвнко
1нна 1{остянтин|вна

4

медична сестра пол|кл|н|чного в|дд|лення

комуна-т1ьного некомерц|йного п|дприсмства
<3м||вська районна центр€!пьна л|карня>

3м!]всько| м|сько\ ради )(арк|всько| област|,

секретар ком|о|] (за згодото)

стартший |нспектор сектору товенально|

превенц|| 9угувського районного управл|ння
[оловного управл!ння Ёац|онально] пол|ц!] в

)(арк|вськ| облаот| (за згодото)

л|кар-х|рург пол!кл|н|чного в|дд|лення

комуны1ьного некомерц1йного п!дприемства
<3м!!вська районна центр€|льна л|карня>

3м||всько| м|сько\ ради )(арк|всько| облаот!

(за згодото)

головний спец|ал|ст в|дд|лу осв|ти 3м!]всько|

м|сько| ради)(арк|всько| област| (за згодото)

нач€}льник сектору реагування
шол1ц|| 9угувського районного
пол|ц|| [оловного управл|ння

у випадку в|дсутност1 з пова)|(них причин член1в ком!с1| другого в|дд[лу

ввести до складу ком1с1[ резерв

пу1шкАРьов
Флександр (остянтинович

начальник другого в|дд|лу т{угу|вського

районного територ1€|льного центру
комплектування та соц|ально] п|дщимки
!,арк1всько| област|, голова ком|с|| (за згодото)

медична сестра пол!кл|н|чного в!дд|лення

комун€}льного некомерц|йного п1дприсмства

<<3м1|вська центральна районна л|карня

3м||всько| м|сько\ ради [арк!всько| област|,

секретар ком|с|] (за згодото)

патрульно|

управл|ння
Ёац|онально]

пол!ц|! в [арк|вськ|й област! (за згодото)

головний спец!ал|ст в|дд]лу осв|ти 3м!|всько|
м|сько| Ради [арк|всько[ област| (за згодото)

л|кар-терапевт пол|кл|н|чного в|дд|лення

комун€ш1ьного некомерц|йного п|дприсмства
<3м|]вська центральна районна л|карня>

3м!|всько| м|сько| радут [арк|всько] област| (за

згодото)



5

основний склад ком|с1| 3 приписки до призовно| д|льниц| третього в1дд|лу

{уц!вського районного територ1ального центру комплектування та

Ёоц|ал,но! п|{тримки )(арк1всько! област1

мАзовв|Фк1&1 нача-]1ьник територ|ального ценщу

Руслан 1горовин

Б1-тшт1нА
1рина Балер|!вна

БАкАи
Болодимир Анатол|йович

кАт1ц4Ё{А
йаригта Балер||вна

кизим
Фльга Б|ктор|вна

сидоРвнко
1гор Флександров11ч

хоРо1ш14лов
Бадттм ,{митровгт'т

комплектування та соц|ально] п|дтримки

9угу|вського районного територ|ального центу

комплектування та соц|ально| п|дтримки

[арк|всьйо| област|, голова ком|с|! (за згодото)

оператор комп'тотерного набору комун€|'льного

".*Б*.рш|йного 
п|дприсмства <9угувська

центрш1ьна л|карня |м' м'1'
1{ононенкыт{угувсько] м|сько] ради
[арк|всько| област|, секретар ком|с|| (за

згодото)

нач€}льник в|дд|лення рекрутингу та

комплектування третього
територ|ального центру
соц!ально| п|дтримки
(за згодото)

практинний психолог
<9угу|вський п|цей ]ч[ц

радр1 [арк|всько{ област|

в|дд|лу 9угувського
комплектування та

{,арк|всько| облаот|

комунш1ьного закладу
8) 9угу|всько] м|сько!
(за згодото)

1'1ача.]1ьник в|дд|лу осв|ти, м0лод1 та спорту

|{ечен|зько| селищно| ради [арк!всько| област|

(за згодото)

головний спец|ал|ст в|дд|лення рекрутинц та

комплектуван1{я третього в|дд|лу 9угувського

районного територ|ч"''''- . ''"'||комплектування та соц|ально[ п1дтримки

[арк|всько| област| (за згодото)

старгший д!льн:т'тний оф1цер пол|ц|] в1дд|лу

прйенц|{ 9угу!вського районного управл|ння
[оловного управл|ння Бац|онально| пол|ц|| в

[арк|вськ|й област| (за згодото)

у випадку в|дсутплост! з пова2к||их причи!п члепп!в ком1с1! третього в1дд1лу

куРичвнков

ввести до складу

начы1ьник

райтонного

ком!с11 ре3ерв

третього в|дд|пу т{угу|вського

територ|аль1{ого центру
та соц|альтто] п|дтримктт

Флекс агтдр }Фр|т1ови'т
ко\1[1лектува11}1я



€ерг!й €ерг|йовин

довговА
@леся Анан||вна

Ёачальник в|дд|лу оборонно| роботи,
цив|льного захисту та взаемод||
з правоохоронними органами районно|
державно| адм|н|страц||

{,арк|всько| област|, голова ком|с|| (за згодото)

роботи _ заступник нач€}г1ьника третього в|дд|лу
{угувського районного територ|ального центру
комплектування та соц|ально| п|дтримки
[арк|всько] област| (за згодото)

медична сестра комунального некомерц!йного
п|дприемства <9угу!вська ценщ€|льна л|карня
|м. м.1. 1{ононенка>> 9угу|всько| м|оько| ради
)(арк|всько| област| (за згодото)

Би1ков

Р1икола лучников


