НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 05.03.2018р.

м. Надвірна / м. Яремче

№ 33/40-р

Про проведення призову громадян
Надвірнянського району і Яремчанської
міської ради на строкову військову
службу у 2018 році
На виконання Указу Президента України від 15.02.2018 № 33/2018
“Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу в 2018 році", розпорядження обласної державної
адміністрації від 26.02.2018 № 103 "Про проведення в області призову на
строкову військову службу в 2018 році", відповідно до Закону України ”Про
військовий обов’язок і військову службу”, постанов Кабінету міністрів
України від 21.03.2002 року № 352 ”Про затвердження Положення про
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”, від
07.12.2016 року № 921 ”Про затвердження Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних”:
з метою забезпечення організованого призову і відправки призваних
юнаків у військові частини:
1. Організувати і провести у квітні-травні та жовтні-листопаді 2018
року призов і відправку на строкову службу громадян України чоловічої
статі, які проживають на території Надвірнянського району та Яремчанської
міської ради, яким до дня відправки у військові частини виповнилось 20
років і не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку,
які втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу.
2. Затвердити основний та резервний склад районної призовної комісії
згідно з додатком 1.
На період роботи районної призовної комісії всіх членів комісії
звільнити від основної роботи зі збереженням заробітної плати.
Роботу призовної комісії проводити згідно затвердженого головою
призовної комісії плану роботи та розподілу обов'язків між членами
призовної комісії. Призовній комісії в своїй діяльності суворо керуватись
вимогами діючого законодавства.
3. Затвердити графік проведення призову громадян Надвірнянського району та Яремчанської міської ради на строкову військову службу у
квітні-травні 2018 року (додаток 2).
На жовтень-листопад - затвердити додатково у вересні 2018 року.

4. Надвірнянській центральній районній та Яремчанській центральній
міській лікарням (С. Ємельянчук, О. Соколюк ):
4.1. Забезпечити проведення амбулаторного медичного огляду призовників, виділити необхідну кількість ліжко-місць для стаціонарного обстеження, закріпити з цією метою відповідних лікарів та забезпечити повне і
якісне обстеження призовників у зазначений термін згідно направлення
військового комісаріату в лікувально-профілактичні заклади.
4.2. Організувати роботу рентгенокабінету і клінічної лабораторії та
забезпечити їх необхідними медикаментами для проведення медичних
оглядів призовників:
4.3. Перед медичним оглядом призовникам безкоштовно провести
загальний аналіз крові, аналіз сечі, серологічний аналіз крові на: антитіла до
вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту „В” (HbsAg),
антитіла до вірусу гепатиту „С” (anti-HCV), реакція мікро преципітації з
антигеном (RW), флюорографічне обстеження органів грудної клітки,
електрокардіографічне дослідження.
4.4. Направити у Надвірнянський районний військовий комісаріат
списки призовників, які знаходяться на обліку з захворюваннями трахоми,
невропсихічними, шкірно-венеричними, туберкульозом, інфекційними,
хронічними захворюваннями внутрішніх органів, кісток, м‘язів, суглобів, а
також виписки з історії хвороби, дані лікарського і диспансерного обстежень,
які характеризують стан здоров‘я призовника, а також індивідуальні картки
амбулаторного хворого (форма-25, 25-Ю).
4.5. Забезпечити медичним устаткуванням, інструментарієм, медикаментами та іншим необхідним майном комісію районного призовного пункту
під час призову, згідно з заявкою військового комісаріату.
4.6. Організувати в лікувальних закладах району позачерговий прийом
призовників, направлених призовною комісією на медичне обстеження і
лікування з дотриманням терміну обстеження призовників не більше 10 днів
з подачею на призовну комісію медичних документів про результати
обстеження.
4.7. Виділити необхідну кількість середнього медперсоналу для роботи
з лікарями медичної комісії.
4.8. Забезпечити чергування лікарів на призовній дільниці в дні
відправки призовників до війська для огляду і консультації призовників.
4.9. Забезпечити згідно зі ст. 43 п. 6 Закону України “Про військовий
обов’язок і військову службу” виплату заробітної плати членам медичної
комісії за період їх роботи на призовних дільницях за рахунок фонду оплати
праці по центральній районній лікарні.
4.10. Забезпечити військовий комісаріат одним медичним працівником на весь період призову зі збереженням заробітної плати за основним
місцем роботи.
5. Редакціям газети “Народна Воля” та «Яремчанський вісник»
( І. Гриджук, А. Мокій ):
5.1. Забезпечити публікацію в районній та міській газетах наказу
військового комісара „Про призов громадян на строкову військову службу в
2018 році”.

5.2. Регулярно висвітлювати питання підготовки і проведення призову
на строкову військову службу весною - восени 2018 року та інформацію
щодо військової служби за контрактом та служби у військовому резерві.
6. Надвірнянському районному відділу поліції ГУНП України в
Івано-Франківській області (І. Кавінський ) та Яремчанському відділенню
поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській
області (Ю Миронюк) відповідно до п. 3 статті 38 Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу”:
6.1 Надавати допомогу виконкомам сільських, селищної та міських
рад, об’єднаниих територіальних громад, військовому комісаріату в
забезпеченні громадського порядку під час проведення призовної комісії,
оповіщення та розшуку призовників, які ухиляються від призову.
6.2. Для забезпечення правопорядку на призовній дільниці виділяти
в дні відправки молоді на строкову військову службу наряд поліції (за
графіком військового комісаріату).
6.3. До 15 березня та до 01 вересня 2018 року подати у військовий
комісаріат списки призовників 1991-1998 р. н., які притягалися до
кримінальної відповідальності, знаходились і знаходяться під слідством,
судом, викликались в органи внутрішніх справ за антисуспільну поведінку,
зловживають алкоголем та наркотичними речовинами.
7. Рекомендувати сільським, селищному, міським головам, головам
Ланчинської, Делятинської та Переріслянської об’єднаних територіальних
громад, керівникам підприємств та організацій призначити відповідальних
осіб за оповіщення і військовий облік призовників, які проживають на
відповідних територіях, працюють на підприємстві чи в організації.
Оповіщення призовників здійснювати шляхом вручення призовникам
персональних повісток згідно з наказом військового комісара Надвірнянського районного військового комісаріату.
8. Рекомендувати виконкомам сільських, селищної, міських рад та
об’єднаних територіальних громад прийняти відповідні рішення виконавчих
комітетів та надіслати до Надвірнянського районного військового
комісаріату їх копії. В рішеннях необхідно обов’язково відобразити такі
заходи:
- в термін до 30 березня та до 31 серпня 2018 року здійснити звірку
іменних списків призовників, які перебувають на військовому обліку з
обліковими даними військового комісаріату;
- у разі відсутності призовників за місцем реєстрації, персональні
повістки вручати їх батькам та складати акти невручення повістки;
- у разі появи, прибуття тимчасово відсутніх призовників на місце
фактичного проживання чи реєстрації на території ради, негайно сповіщати
про це військовий комісаріат, дільничного інспектора поліції, забезпечити
оповіщення призовника персональною повісткою, корінець розписки надати
до військового комісаріату.
9. Співголовам районної призовної комісії провести інструктивну
нараду з залученням працівників поліції, керівників органів місцевого
самоврядування та державної виконавчої влади з питань взаємодії по
розшуку призовників, які ухиляються від призову.

10. Керівникам підприємств, організацій, установ та навчальних
закладів на вимогу військового комісара забезпечити прибуття призовників на призовну дільницю для проходження медичних обстежень та
відправки у військові частини.
11. Військовому комісаріату спільно з управліннями та відділами
райдержадміністрації та виконкому Яремчанської міської ради, іншими
зацікавленими організаціями провести до 6 квітня та до 5 жовтня 2018
року урочисті проводи призовників, що призиваються до Збройних Сил
України.
12. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ з
питань запобігання та виявлення корупції, оборонної і мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації (Я.Кінаш).
13. Співвиконавцям до 05 червня та до 05 грудня подавати інформацію головному відповідальному виконавцю для її узагальнення та
інформування керівництва райдержадміністрації.
14. Вважати таким, що втратило чинність, спільне розпорядження
Надвірнянської районної державної адміністрації та Яремчанської міської
ради від 24.03.2018 року № 96/61-р.
15. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука та
першого заступника міського голови м. Яремче Тараса Клим’юка.

Голова Надвірнянської районної
державної адміністрації
Олександр Кеніз

Міський голова м. Яремче
Василь Онутчак

Додаток 1
до спільного
розпорядження
райдержадміністрації,
міськвиконкому
від _________№____/____
ОСНОВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії з проведення
призову молоді у 2018 році до служби
в Збройних Силах України
Микола Кравчук
Тарас Клим’юк
Ірина Колесник

Керівник апарату Надвірнянської районної
державної адміністрації, співголова комісії;
перший заступник міського голови м. Яремче,
співголова комісії;
медична сестра Надвірнянської ЦРЛ,
секретар комісії

-

Члени комісії:
Сергій Луцюк
Іван Лозяк

- військовий комісар Надвірнянського РВК;
лікар – хірург, голова позаштатної ВЛК
Надвірнянського РВК;
головний спеціаліст відділу з питань запобігання та
виявлення корупції, оборонної і мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації;
заступник директора Прикарпатського військовоспортивного ліцею з навчально-виховної роботи;
Перший заступник начальника відділу поліції
- Надвірнянсь-кого відділу поліції ГУ НП в ІваноФраківській області;
керівник фізичного виховання Надвірнянського
коледжу НТУ
-

Ярослав Кінаш
Микола Куцань
Василь Струк
Богдан Пинчук

Керівник апарату районної
державної адміністрації
Микола Кравчук

Керуючий справами
міськвиконкому
Олександр Шимко

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії з проведення
призову молоді у 2018 році до служби
в Збройних Силах України
Микола Кравчук
Володимир
Губарчук
Олена Дем’янець

-

керівник апарату Надвірнянської районної
державної адміністрації, співголова комісії;

- секретар міської ради м. Яремче, співголова комісії;
- медична сестра Надвірнянської ЦРЛ, секретар комісії
Члени комісії:

Володимир Козак

-

Мирослав Дронів

-

Ярослав Андріїв

-

Віктор Процюк

-

Іванна Плитус

-

Назар Глуханюк

-

заступник військового комісара – начальник відділен
ня комплектування Надвірнянського РВК;
Лікар – хірург, голова позаштатної ВЛК (резервного
складу) Надвірнянського РВК;
начальник відділу документообігу, контролю та
звернень громадян апарату Надвірнянської
райдержадміністрації;
викладач предмету «Захист Вітчизни» Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3;
начальник сектору Надвірнянського відділу поліції
ГУ НП в Івано-Фраківській області;
директор районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Керівник апарату районної
державної адміністрації
Микола Кравчук

Керуючий справами
міськвиконкому
Олександр Шимко

Додаток 2
до розпорядження
райдержадміністрації,
міськвиконкому
від _________№____/____

ГРАФІК
Проведення призову громадян Надвірнянського району та Яремчанської
міської ради на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року
№ з/п

Назва населеного
пункту

Кількість
(чоловік)

Дата явки на медичний огляд

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Бистриця
Верхній Майдан
Верхній Майдан
Камінне
Середній Майдан
Лісна Тарновиця
Лісна Тарновиця
Лісна Тарновиця
Лоєва
Цуцилів
Стримба
Назавизів
Парище
Тисменичани
Молодків
Битків
Битків
Ворохта
Микуличин
Микуличин
Поляниця
Татарів
Яблуниця
Яремча
Яремча
Саджавка
Саджавка
Білі Ослави
Білі Ослави
Заріччя
Делятин
Делятин
Пасічна

45
3
50
16
30
4
51
9
41
23
48
64
72
64
93
54
54
87
70
69
17
42
64
75
76
70
69
69
69
79
99
98
91

02.04.2018
03.04.2018
04.04.2018
05.04.2018
06.04.2018
10.04.2018
11.04.2018
12.04.2018
13.04.2018
16.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
27.04.2018
30.04.2018
02.05.2018
03.05.2018
04.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
10.05.2018
11.05.2018

34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Пасічна
Ланчин
Ланчин
Добротів
Перерісль
Волосів
Фитьків
Гаврилівка
Зелена
Красна
Чорні Ослави
Гвізд
Чорний потік
Пнів
Надвірна

Керівник апарату районної
державної адміністрації
Микола Кравчук

91
137
137
62
68
53
51
87
143
113
49
154
105
203
570

14.05.2018
15.05.2018
16.05.2018
17.05.2018
18.05.2018
21.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
24.05.2018
25.05.2018
29.05.2018
30.05.2018
31.05.2018

Керуючий справами
міськвиконкому
Олександр Шимко

Перший заступник голови
райдержадміністрації
Б. Зеленчук ________________
Керівник апарату районної
державної адміністрації
М. Кравчук _________________
Головний спеціаліст відділу з питань
запобігання та виявлення корупції,
оборонної і мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації
Я. Кінаш___________________
Начальник відділу документообігу
контролю та звернень громадян
апарату райдержадміністрації
Я. Андріїв__________________
Начальник юридичного відділу
апарату райдержадміністрації
І. Нагорняк ________________
Заступник начальника управління
фінансів райдержадміністрації
Л. Свідрак _________________
Військовий комісар Надвірнянського
районного військового комісаріату
С. Луцюк __________________

Перший заступник міського
голови м. Яремче
Т. Клим’юк __________________
Секретар міської ради
В. Губарчук __________________
Начальник загального
відділу міськвиконкому
О. Боднарук___________________
Начальник юридичного
відділу міськвиконкому
Р. Попадюк ___________________
Начальник фінансового
управління міськвиконкому
Г. Бойчук ____________________

ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження
" Про проведення призову громадян Надвірнянського району і
Яремчанської міської ради на строкову військову службу у 2018 році "
Проект розпорядження розроблено Надвірнянським
військовим комісаріатом та погоджено без зауважень.

районним

Перший заступник голови
Райдержадміністрації

Б. Зеленчук

Керівник апарату районної
державної адміністрації

М. Кравчук

Головний спеціаліст відділу з питань
запобігання та виявлення корупції,
оборонної і мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації

Я. Кінаш

Начальник відділу документообігу
Контролю та звернень громадян
апарату райдержадміністрації

Я. Андріїв

Начальник юридичного відділу
апарату райдержадміністрації

І. Нагорняк

Заступник начальника управління
фінансів райдержадміністрації

Л. Свідрак

Військовий комісар Надвірнянського
районного військового комісаріату

С. Луцюк

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, які
відповідно до пункту 58 Регламенту районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.02.2017
№ 65 завізували проект розпорядження, вважаються такими, що погодили
проект без зауважень.
Головний спеціаліст відділу з питань
запобігання та виявлення корупції,
оборонної і мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації
____.__________2018

Ярослав Кінаш

Пояснювальна записка
до проекту розпорядження " Про проведення призову громадян
Надвірнянського району і Яремчанської міської ради на строкову
військову службу у 2018 році "
1.Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Підставою для розроблення проекту розпорядження є виконання Указу
Президента України від 18.02.2018 року №33/2018 “Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2018
році" (далі – Указ Президента України), відповідно до Закону України ”Про
військовий обов’язок і військову службу”, постанов Кабінету міністрів
України від 21.03.2002 року № 352 ”Про затвердження Положення про
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом” та від
07.12.2016 року № 921 ”Про затвердження Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних”.
2. Мета і завдання прийняття розпорядження .
Метою розпорядження є організоване проведення призову у 2018 році.
3. Правові аспекти.
Указу Президента України від 18.02.2018 року №33/2018 “Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення
чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову
військову службу в 2018 році"
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Розроблений проект розпорядження вимагає виділення коштів на
проведення призову громадян на строкову військову службу у 2018 році.
5. Позиція заінтересованих органів.
Проект розпорядження не стосується інтересів інших органів.
6. Регіональний аспект
Залучення молодих осіб до служби у Збройних Силах України.
7. Громадське обговорення
Проект розпорядження не потребує проведення громадського
обговорення.
8. Прогноз результатів
Реалізація розпорядження сприятиме виконанню Указу Президента
України щодо призову у 2018 році.
Головний спеціаліст відділу з питань
запобігання та виявлення корупції,
оборонної і мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації
____.__________2018

Ярослав Кінаш

