31.03.2017

№

166

Про чергові призови громадян
України на строкову військову
службу в 2017 році
Відповідно до статті 6, пункту 4 статті 27 Закону України „Про місцеві
державні адміністрації“, частини шостої статті 16 Закону України
„Про військовий обов’язок і військову службу“, Указу Президента України
від 24.02.2017 № 44 „Про звільнення в запас військовослужбовців строкової
служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян
України на строкову військову службу у 2017 році“, з метою забезпечення
організованої підготовки та проведення в області призовів громадян
на строкову військову службу:
1. Утворити обласну призовну комісію, затвердити її склад, що додається.
2. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст
обласного значення, військовим комісарам забезпечити в квітні−травні
та в жовтні−листопаді 2017 року проведення призову і відправлень на строкову
військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян
України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини
виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку
і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову
військову службу, забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою
і проведенням у 2017 році чергових призовів громадян на строкову військову
службу.
3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації,
управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації
сприяти військкоматам в організації патріотичного виховання молоді
та формування в неї здорового психологічного настрою.
4. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації:
1) вжити заходів щодо якісного та своєчасного обстеження призовників
у лікувальних установах області, організувати позачергове обстеження
призовників за направленням військкоматів;
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2) забезпечити
надання
першої
лікарської
допомоги
військовозобов’язаним на обласному збірному пункті, а в разі необхідності
доставлення призовників у лікувальні заклади м. Черкас.
5. Головному Управлінню Національної поліції в області:
1) забезпечити дотримання громадського порядку на обласному збірному
пункті в м. Черкасах відповідно до чинного законодавства;
2) здійснювати в установленому порядку своєчасні заходи з розшуку,
затримання і доставлення до військкоматів громадян, які ухиляються
від виконання військового обов’язку.
6. Відповідальним
виконавцям,
зазначеним
у
розпорядженні,
про проведену роботу інформувати управління цивільного захисту обласної
державної адміністрації до 10 червня та 10 грудня 2017 року, якому узагальнену
інформацію подати обласній державній адміністрації до 20 червня та 20 грудня
2017 року.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження обласної
державної адміністрації від 28.04.2016 № 197 „Про чергові призови громадян
України на строкову військову службу в 2016 році“.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Омаргалієва К. С. та управління
цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Голова

Ю. Ткаченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
31.03.2017 № 166
СКЛАД
обласної призовної комісії
ОМАРГАЛІЄВ
Костянтин Сапартаєвич

– заступник
голови
обласної
адміністрації, голова комісії

державної

КУРБЕТ
Євген Олександрович

– військовий комісар обласного військового
комісаріату, заступник голови комісії (за згодою)

КРАВЕЦЬКИЙ
Вадим Петрович

– начальник відділу комплектування та призову
(підготовки до військової служби) – заступник
військового комісара обласного військового
комісаріату, секретар комісії (за згодою)
Члени комісії:

ІВАНЬКО
Віктор Михайлович

– заступник начальника Головного управління
Національної поліції України в області
(за згодою)

ШЕВЧУК
Микола Петрович

– заступник начальника управління – начальник
відділу організації заходів цивільного захисту
управління
цивільного
захисту
обласної
державної адміністрації

САВЕНКОВА
Лариса Миколаївна

– старший
офіцер
відділу комплектування
та призову (підготовки до військової служби)
обласного військового комісаріату (за згодою)

ТКАЧЕНКО
Валентина Іванівна

– заступник начальника управління – начальник
відділу вищої, професійно-технічної освіти
та фінансового забезпечення управління освіти
і науки обласної державної адміністрації

Заступник голови – керівник апарату

С. Овчаренко

