УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 18.02.2020

м. Бурштин

№ 74

Про проведення призову громадян України
чоловічої статі в м. Бурштині на строкову
військову службу в 2020 році
На виконання ст.16, ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», Указу Президента України від 16.01.2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові
призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», постанови 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», розпорядження голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації від 31.01.2020 року «Про проведення в області призову
громадян на строкову військову службу у 2020 році»:
1. Провести в місті Бурштині призов на строкову військову службу в квітні – червні та
в жовтні – грудні 2020 року громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у
військові частини виповнилось 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-ми річного віку і
не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу та
забезпечити виконання інших завдань, встановлених відповідно до Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу».
2. Для проведення призову громадян на строкову військову службу створити призовну
комісію (додаток 1).
Роботу призовної комісії проводити з 1 квітня по 30 червня та з 1 жовтня по 31 грудня
2020 року.
3. Завідувачу військово-обліковим бюро Л.Сацюк та головному спеціалісту з питань
діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Р.Гудзь
організувати:
- заходи з підготовки та проведення призову у квітні-червні та жовтні-грудні 2020
року;
- взаємодію підприємств, установ та організацій міста, незалежно від
підпорядкування та форми власності, з Галицьким районним військовим комісаріатом щодо
організованого та якісного проведення чергових призовів громадян України на строкову
військову службу у 2020 році;
- своєчасне оповіщення призовників та контроль за їх прибуттям на призовну
дільницю Галицького районного військового комісаріату;
- участь у роботі призовної комісії відповідно до графіку.
4. Медичний огляд призовників проводити на призовній дільниці Галицького району.

5. Військовому комісару Галицького районного військового комісаріату К.Яковлеву:
- через засоби масової інформації, керівників комунальних підприємств, об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, навчальні заклади, підприємства, установи
довести громадянам міста наказ військового комісара про призов на строкову військову
службу та термін прибуття призовників на призовну дільницю;
- організувати повідомлення про проведення призову та роз’яснення законодавства з
питань проходження строкової та військової служби через засоби масової інформації;
- до 06.03.2020 року затвердити плани проведення заходів з організації призову на
строкову військову службу та графіки проходження призовних комісій;
- повідомляти органи внутрішніх справ про всі випадки неприбуття призовників для
проходження призовної комісії без поважних причин та направляти матеріали на
призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу в правоохоронні
органи;
- під час проведення призову, проводити заходи патріотично-виховної роботи серед
молоді за участю молодіжних та ветеранських організацій;
- спільно з відділом освіти та науки Бурштинської міської ради (І.Томин) організувати
проведення урочистих проводів юнаків на строкову військову службу.
6.Т.в.о.директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» С.Сопільняку:
- організувати проведення на базі міської лікарні, за направленням Галицького
районного військового комісаріату, безкоштовно всім призовникам: загальний аналіз крові,
визначити групу крові та резус-належність; загальний 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 мікропреципітації з кардіоліпіновим
антигеном (RW); флюорографічне обстеження органів грудної клітки, профілактичні
щеплення у відповідності з календарем профілактичних щеплень, електрокардіографічне
дослідження
- направити до 25.02.2020 року в Галицький 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/;
- організувати в міській лікарні 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;
- головам лікарсько-трудових експертних комісій у семиденний термін повідомляти
районний військовий комісаріат про всіх призовників, які визнані інвалідами, незалежно від
групи інвалідності;
- зобов’язати лікарів міської лікарні госпіталізувати призовників тільки за
направленням призовної комісії. У випадку госпіталізації призовників в ургентному порядку,
негайно повідомляти про це військового комісара Галицького районного військового
комісаріату.
7. Зобов’язати керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів міста,
незалежно від підпорядкування і форми власності, та КП „Житловик” :
7.1 на вимогу військового комісара Галицького районного військового комісаріату,
завідувача військово-обліковим бюро та головного спеціаліста з питань діяльності
правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради забезпечити
своєчасне оповіщення і вручення повісток призовникам та їх явку на призовну дільницю у
вказаний в повістці термін;

7.2 до оповіщення залучити відповідальних працівників, які зможуть забезпечити
вручення повісток призовникам, встановити місце фактичного проживання та написати
пояснення на ім’я військового комісара Галицького районного військового комісаріату про
причину невручення повістки;
7.3 видати призовникам до дня призову на строкову військову службу характеристики
та інші документи.
8. Оповіщення та вручення повісток громадянам України, які проживають у приватних
будинках і будинках, що зняті з балансу житлово-експлуатаційного підприємства,
забезпечити силами фахівців відділів міської ради за погодженням з їх керівниками.
9. Фінансовому відділу (О.Петровська) передбачити в міському бюджеті кошти в сумі
50 тис. грн. на виконання пп.1 п.6 даного розпорядження.
10. Керуючій справами виконавчого комітету С.Видай:
- у семиденний термін повідомляти Галицький районний військовий комісаріат про
зміну призовникам прізвищ, імен, по батькові; про внесення до записів актів громадянського
стану змін про дату і місце їх народження; а також про випадки реєстрації смерті
призовників.
11. Координацію робіт з виконання цього розпорядження покласти на головного
спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи
міської ради.
12. Засідання призовної комісії призначити 07.04.2020; 14.04.2020; 21.04.202;
28.04.2020; 05.05.2020; 19.05.2020, резервні дні 02.06.2020; 16.06.2020; 23.06.2020 та
проводити на призовній дільниці Галицького районного військового комісаріату.
13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови
Надію Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

Додаток
до розпорядження міського голови
від 18.02.2020 № 74

Основний склад
міської призовної комісії:
Кицела Надія Юліанівна
Бандура Марія Миколаївна

–- заступник міського голови, голова комісії;
– медсестра комунального некомерційного підприємства
Галицька лікарня, секретар призовної комісії;
члени комісії:

Яковлев
Костянтин Валерійович
Тварок Наталія Богданівна
Кріцак Назар Васильович

– - військовий комісар Галицького районного військового
комісаріату;
- головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської
міської ради;
- заступник начальника Галицького ВП Тисменицького
відділу поліції ГУНП в області;

Борецька Галина
Йосипівна

–- заступник головного лікаря з медичного обслуговування
комунального некомерційного підприємства Галицька
лікарня;

Матіїв Назар
Васильович
Козар Марія
Степанівна

-- практичний психолог Бурштинського МНВК;
- начальник відділу молоді і спорту Бурштинської міської
ради.

На випадок хвороби або відсутності з різних причин членів комісії створити
резервний склад комісії:
Гулик Володимир
–- перший заступник міського голови, голова комісії;
Романович
Бандура Марія Миколаївна
– медсестра комунального некомерційного підприємства
Галицька лікарня, секретар призовної комісії;
члени комісії:
Фрик Віталій Степанович

- - заступник військового комісара Галицького РВК;

Полив’яний Ігор
Миколайович

–- начальник сектору привентивної діяльності Галицького
ВП Тисменицького відділу поліції ГУНП в області;

Рега Аліна Сергіївна

- провідний спеціаліст відділу світи і науки Бурштинської
міської ради;

Борецька Галина
Йосипівна
Галюсь Ірина
Йосипівна

–
- - заступник головного лікаря з медичного обслуговування
комунального некомерційного підприємства Галицька
лікарня;
-- - практичний психолог Бурштинської ЗОШ №1;

Олексин Галина Миколаївна -- головний спеціаліст відділу молоді і спорту Бурштинської
міської ради.
_

ПОГОДЖЕНО:
Керуюча справами виконавчого
комітету міської ради

Світлана Видай

Підготував:
Начальник загального відділу
М.Яцик ___________

«____»_______2020

Погоджено:
Заступник міського голови
Н.Кицела____________

«____»_______2020

Юридичний відділ
М.Михайлишин ___________

«____»_______2020

Підготував:
Начальник загального відділу
М.Яцик ___________

«____»_______2020

Погоджено:
Заступник міського голови
Н.Кицела____________

«____»_______2020

Юридичний відділ
___________________

«____»_______2020

Підготував:
Начальник загального відділу
М.Яцик ___________

«____»_______2019

Погоджено:
Керуючий справами виконкому
С.Видай____________

«____»_______2019

Юридичний відділ
___________________

«____»_______2019

