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Про проведення приписки до призовної
дільниці Надвірнянського районного військового
комісаріату юнаків 2002 року народження
Керуючись статтею 14 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», з метою взяття громадян на військовий облік, визначення
їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня
освітньої підготовки, здобутої спеціальності, рівня фізичної підготовки та
вивчення особистих якостей:
1. Протягом січня-березня 2019 року провести приписку громадян 2002
року народження до призовної дільниці Надвірнянського районного
військового комісаріату (далі РВК).
2. Для організованого проведення приписки, створити комісію в складі
згідно з додатком 1 та резервний склад комісії по проведенню приписки
громадян згідно з додатком 2.
На районну комісію з приписки покладається:
 організація і проведення медичного огляду допризовників, які
викликаються на комісію, визначення їх придатності для військової служби;
 виявлення і попередній відбір кандидатів для направлення до вступу на
навчання у вищих військових навчальних закладах або військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів;
 направлення призовників, придатних за медичними та іншими
показниками, для проходження підготовки з військово-технічних
спеціальностей;
 направлення для медичного огляду до призовної комісії ІваноФранківської області призовників, яких визнано непридатними до військової
служби за станом здоров’я, та таких, що виявили незгоду з результатами
медичного огляду;
 прикріплення до лікувально-профілактичних закладів за місцем
проживання громадян України, яких визнано під час приписки тимчасово
непридатними до військової служби за станом здоров’я, та таких, що
потребують обстеження або медичного нагляду;

 прикріплення до відповідних навчальних закладів громадян України, які
мають низьку освітню підготовку або не володіють чи недостатньо володіють
державною мовою;
 організація роботи з вивчення особистості призовників, їх моральноділових якостей та сімейного стану;
 зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік
військовозобов’язаних громадян, виключення з військового обліку громадян.
Роботу комісії по проведенню приписки громадян розпочати з
10.01.2019.
3. Медичний огляд юнаків 2002 року народження розпочати з
10.01.2019 та проводити на призовній дільниці Надвірнянського РВК з 9
години 00 хвилин.
4. Головному лікарю Надвірнянської центральної районної лікарні
(С.Ємельянчук):
4.1. Для проведення медичного огляду призовників створити своїм
наказом медичну комісію, а також, на випадок хвороби або відсутності з
інших поважних причин призначених членів комісії, утворити резервний
склад. Копію наказу направити голові комісії з питань приписки.
4.2. Забезпечити роботу та явку медичної комісії, забезпечити лікарів
(окуліста, оториноларинголога та терапевта) молодшим медичним
персоналом.
5. Міським, селищним, сільським головам, керівникам підприємств,
установ, організацій, навчальних закладів:
5.1. Забезпечити явку юнаків 2002 року народження з результатами
обстеження (флюорографія органів грудної клітини, ЕКГ, загальний аналіз
крові, сечі, групу крові з резус-фактором); відрядити разом з юнаками
начальників військово-облікового столу (далі начальників ВОС), та викладачів
предмету «Захист Вітчизни» в розпорядження військового комісара
Надвірнянського РВК.
5.2. До 17 грудня 2018 року представити в Надвірнянський РВК списки
юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці. Забезпечити своєчасне
оповіщення юнаків, організувати збір документів, які необхідні для
оформлення особових справ призовників.
6. Підготовчі заходи щодо організації приписки розпочати з 17 грудня
2018 року.
7. Міським, селищним, сільським головам, головам ОТГ у період до 17
грудня 2018 року відрядити начальників ВОС, відповідальних за ведення
військового обліку для здачі оформлених особових справ на юнаків 2002 року
народження в Надвірнянський РВК.
8. Головним лікарям Надвірнянської центральної районної
(С.Ємельянчук) та Яремчанської центральної міської (О.Соколюк) лікарень:
 виділити в кожному відділенні по 5 профільних ліжок для обстеження та
лікування юнаків 2002 року народження;
 до 17 грудня 2018 забезпечити призовну дільницю Надвірнянського
РВК необхідним обладнанням, медичним інструментарієм та

медикаментами для медичного освідчення юнаків (на 50 оглянутих протягом
дня) при приписці до призовної дільниці згідно Переліку інструментарію
медичного та господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів для
проведення медичного огляду призовників;
 протягом грудня 2018 року, перед медичним оглядом, усім призовникам
забезпечити видачу на руки результатів флюорографії органів грудної
клітини, ЕКГ, загального аналізу крові, загального аналізу сечі та групи крові
з резус-фактором, серолологічного аналізу крові на: антитіла до вірусу
імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В», антитіла до
вірусу гепатиту «С», реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном,
виписку про профілактичні щеплення;
 до 17 грудня 2018 року передати встановленим порядком комісії по
проведенню приписки медичні картки амбулаторного хворого з вкладними
листами до них, списки осіб, які узяті на диспансерний облік з приводу
нервово-психічних
захворювань,
туберкульозу,
шкірно-венеричних,
інфекційних захворювань, трахоми, хронічних захворювань внутрішніх
органів, кісток, м'язів, суглобів та витяги з історії хвороби, дані лікарського
обстеження та диспансерного нагляду.
9. Начальнику Надвірнянського об’єднаного управління Пенсійного
фонду України в Івано-Франківській області (І.Пацак) до 17 грудня 2018 року
подати до комісії списки юнаків 2002 року народження, які визнані
інвалідами.
10. Начальникам Надвірнянського ВП ГУНП України в ІваноФранківській області (М. Сидорук) та Яремчанського ВП Надвірнянського ВП
ГУНП України в Івано-Франківській області (А. Кіселюк):
 до 17 грудня 2018 представити комісії по проведенню приписки списки
осіб 2002 року народження, які притягалися до кримінальної відповідальності,
знаходяться під слідством, судом, викликалися в правоохоронні органи за
антисуспільну поведінку, зловживання алкоголем і наркотичними
речовинами;
 реєстрацію (перереєстрацію або зняття з реєстрації) юнаків 2002 року
народження проводити за їхнім місцем проживання тільки при наявності в
їхніх військово-облікових документах відміток військового комісара про
прийняття на військовий облік і зняття з нього;
 проводити розшук осіб, які ухиляються від приписки і організовувати їх
доставку на комісію в Надвірнянський РВК.
11. Головним редакторам газети «Народна Воля» (І. Гриджук), часопису
«Яремчанський вісник» (А.Мокій) надрукувати спільне розпорядження
Надвірнянської райдержадміністрації та виконавчого комітету Яремчанської
міської ради "Про проведення приписки до призовної дільниці
Надвірнянського районного військового комісаріату юнаків 2002 року
народження".
12. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця заступника військового комісара – начальника відділення комплектування
Надвірнянського РВК Володимира Козака.

13 Вважати таким, що втратило чинність спільне розпорядження
Надвірнянської райдержадміністрації та виконавчого комітету Яремчанської
міської ради від 07.12.2017 року №334/240-р «Про проведення приписки до
призовної дільниці Надвірнянського районного військового комісаріату
юнаків 2001 року народження»
14. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука та першого
заступника міського голови м. Яремче Тараса Клим’юка.
Перший заступник голови районної
державної адміністрації
Богдан Зеленчук

Міський голова
Василь Онутчак

Додаток 1
до спільного розпорядження
райдержадміністрації,
міськвиконкому
від 12.12.2018р. № /255-р
ОСНОВНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ
ПО ПРОВЕДЕННЮ ПРИПИСКИ ГРОМАДЯН
Ім’я, прізвище
Посада
Голова комісії:
Сергій Луцюк

Микола Куцань
Василь Струк
Андрій
Долинський
Іван Лозяк
Марія Хім’як
Богдан
Левицький
Ірина Колесник

військовий
комісар
Надвірнянського
військового комісаріату.
Члени комісії:

районного

заступник
директора
Прикарпатського
військовоспортивного ліцею з навчально-виховної роботи;
заступник начальника Надвірнянського відділу поліції
ГУНП України в Івано-Франківській області;
старший інспектор з ювенальної превенції Яремчанського
відділення Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України
в Івано-Франківській області;
лікар центральної районної лікарні;
психолог
управління
освіти
Яремчанського
міськвиконкому;
методист районного інформаційно-методичного центру
відділу освіти Надвірнянської РДА
Секретар комісії:
медична сестра центральної районної лікарні

Керівник апарату
райдержадміністрації
Микола Кравчук

Керуючий справами
міськвиконкому
Олександр Шимко

Додаток 2
до спільного розпорядження
райдержадміністрації,
міськвиконкому
від 12.12.2018р. №
/255-р

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ
ПО ПРОВЕДЕННЮ ПРИПИСКИ ГРОМАДЯН
Ім’я прізвище
Володимир
Козак

Посада
Голова комісії:
заступник
районного
військового
комісара
Надвірнянського районного військового комісаріату
Члени комісії:

заступник начальника Надвірнянського відділу поліції
ГУНП України в Івано-Франківській області;
головний спеціаліст служби у справах дітей Яремчанського
Марія Кочержук
міськвиконкому
директор районного центру соціальних служб для сім’ї,
Назар Глуханюк дітей та молоді Надвірнянського району ІваноФранківської області
Мирослав
лікар центральної районної лікарні.
Дронів
Секретар комісії:
Василь Струк

Олена
Дем’янець

медична сестра центральної районної лікарні

Керівник апарату
райдержадміністрації
Микола Кравчук

Керуючий справами
міськвиконкому
Олександр Шимко

