УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 02.10.2014 №249
м.Красноармійськ

Про проведення призову восени
2014 року громадян 1996 року
народження та старшого віку, у яких
закінчилось право на відстрочку
Відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»,
Указу Президента України «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови
громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році»
від 14 жовтня 2013 року № 562/2013, керуючись пунктом 1 статті 36, статтями 59, 73 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Організувати призов, на строкову військову службу у внутрішні війська, які
розташовані на території України, громадян чоловічої статі, яким до дня призову
виповнилось 18 років і які не мають права на відстрочку від призову на строкову військову
службу, а також громадян України старшого віку, які втратили право на відстрочку. Призов
на строкову військову службу провести з 1 жовтня по 28 листопада 2014 року.
2. Утворити призовну комісію у складі згідно з додатком 1 .
3. Дозволити, у випадку відсутності з поважної причини членів призовної комісії,
ввести додатковий склад призовної комісії згідно з додатком 2 .
4. Затвердити склад лікарів та медичного персоналу, які залучені до роботи призовної
комісії (додається).
5. Начальнику відділу охорони здоров’я міської ради Петрикову О.М. :
5.1. Надати міському військкомату, не пізніше 15 жовтня 2014 року, амбулаторні
картки ф.025 та ф.ТО25у/1, а також списки осіб, які знаходяться на обліку у зв’язку з
захворюваннями трахоми, туберкульозу, нервово-психічних, шкірно-венеричних та інших
інфекційних захворювань.
5.2. Виділити 7-10 ліжко-місць для стаціонарного обстеження призовників в
Красноармійській ЦРЛ, закріпити для цієї мети відповідальних лікарів наказом по лікарні,
забезпечити повне та якісне обстеження в зазначений термін.
5.3. Виділити та направити необхідну кількість лікарів-фахівців та середнього
медичного персоналу для роботи на призовній дільниці щодо попереднього медичного
обстеження призовників, які підлягають призову з 01 жовтня по 28 листопада 2014 року
згідно з додатком затвердженим складом (додається).
5.4. Згідно з пунктом 4 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» за членами призовних та лікарських комісій при військових комісаріатах, лікарями і
середнім медичним персоналом, які направляються для роботи на призовних дільницях під
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час призову громадян на військову службу для проведення медичного огляду і
повторного огляду громадян, а також призваних для відправки на збірні пункти, зберігається
займана посада та середній заробіток за місцем постійної роботи.
6. Запропонувати керівникам підприємств :
Вагонне депо
/Подрибенніков/
Донецький центр механізації колійних робіт ім..В.І. Бєлєнького
/Власенко/
виділити по одному технічному працівнику (з гарним почерком) на весь період призову зі
збереженням заробітної плати і місця роботи.
7. Начальнику відділу освіти міської ради Мордвінова О.В. для якісного і всебічного
психологічного обстеження призовників на період призову виділити одного спеціалістапсихолога.
8. Запропонувати начальнику Красноармійського МВ (з обслуговування
м.Красноармійськ і Красноармійського району) ГУМВС України в Донецькій області
Поляху В.В. надавати міському військкомату практичну допомогу з розшуку призовників,які
ухиляються від призову на строкову службу, в забезпеченні охорони суспільного порядку в
дні призову громадян.
9. Затвердити графік виділення чергового автотранспорту для проведення розшуку
призовників, які ухиляються від призову (додається).
10. Військовому комісару Красноармійсько-Селідовського ОМВК Тіткову П.В.:
10.1. Звернутись до постійної комісії з питань бюджету і фінансів, цін, питань
приватизації (Губарєв), згідно зі статтею 43 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», щодо розгляду питання про виділення коштів на придбання
медикаментів, інструментарію, медичного і господарського майна, оплату за надруковані
бланки.
10.2. Надати інформацію про проведений призов восени 2014 року міській раді до
21 грудня 2014 року.
11. Рішення виконкому від 19.03.2014.2014 №54 «Про проведення призову весною
2014 року громадян 1996 року народження та старшого віку, у яких закінчилось право на
відстрочку від призову до Збройних сил України» зняти з контролю, як виконане.
12. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на військового комісара,
полковника Тіткова П.В., контроль - на заступника міського голови Балашова В.Ю.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко
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Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
02.10.2014 № 249
ОСНОВНИЙ СКЛАД
призовної комісії Красноармійсько-Селідовського ОМВК Донецької області
при проведенні призову восени 2014 року
Балашов
Володимир Юрійович

- заступник міського голови, голова комісії

Лизогуб
Валентина Дмитрівна

- медична сестра Красноармійської ЦРЛ, секретар комісії

Члени комісії:
Демяненко
Олнксій Миколайович

- заступник директора Красноармійської автомобільної школи
ТСОУ (за згодою)

Костюченко
Віталій Вікторович

- голова комітету по справам сім’ї та молоді міської ради

Юрченко
Тетяна Григорівна

- заступник начальника відділу освіти міської ради

Шмигленко
Юрій Євгенович

- заступник
начальника
Красноармійського
МВ
(з
обслуговування м.Красноармійськ і Красноармійського
району) – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС
України в Донецькій області (за згодою)

Пітєров
Володимир Дмитрович

- лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо
медичного огляду призовників

Тітков
Павло Володимирович

- міський військовий комісар

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П. Ярова
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Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
02.10.2014 № 249

ДУБЛЮЮЧИЙ СКЛАД
призовної комісії Красноармійсько-Селідовського ОМВК Донецької області
при проведенні призову восени 2014 року
Капінус
Валентина Георгіївна

- заступник міського голови, голова комісії

Москвінова
Наталія Миколаївна

- медична сестра Красноармійської ЦРЛ, секретар комісії

Члени комісії:
Батицька
Наталія Миколаївна

- заступник начальнка Красноармійського МВ (з
обслуговування м.Красноармійськ і Красноармійського
району) ГУМВС України в Донецькій області (за згодою)

Бочарова
Зоя Олексіївна

- лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо
медичного огляду призовників

Райлян
Андрій Сергійович

- заступник
військового
Селидівського ОМВК

Деміденко
Людмила Петрівна

- директор Красноармійського міського центру соціальної
служби для сім’ї, дітей та молоді

Кіносян
Валерій Артурович

- директор Красноармійської автомобільної школи ТСОУ
(за згодою)

Мордвінова
Олена Вініамінівна

- начальник відділу освіти міської ради

Керуючий справами
виконкому міської ради

комісара

Красноармійсько-

Н.П. Ярова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
02.10.2014 № 249
СКЛАД
лікарів, які залучені до роботи призовної комісії
ОСНОВНИЙ:
Андроненко
Олександр Павлович

- лікар-психіатр

Шкіндер
Ігор Станіславович

- лікар-невропатолог

Карташов
Аркадій Тимофійович

- лікар-офтальмолог

Лашина
Галина Петрівна

- лікар-нарколог

Пітєров
Володимир Дмитрович
Фурманова
Людмила Олександрівна

- лікар-терапевт
- лікар-отоларинголог

РЕЗЕРВНИЙ:
Баранова
Лариса Анатоліївна

- лікар-офтальмолог

Бочарова
Зоя Олексіївна

- лікар-терапевт

Дух
Олександра Сергіївна

- лікар-невропатолог

Кузьміна
Анжела Вікторівна

- лікар-психіатр

Пляшечник
Вікторія Миколаївна

- лікар-нарколог

Серяпін
Олег Валерійович

Керуючий справами
виконкому міської ради

- лікар-отоларинголог

Н.П. Ярова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
02.10.2014 № 249
С К Л А Д
середнього медичного персоналу, які залучені до роботи призовної комісії
Медична сестра
Андрєєва
Юлія Яківна

- м/с лікаря – отоларинголога

Завгородня
Вікторія Володимирівна

- м/с лікаря – окуліста

Лавська
Наталія Миколаївна

- м/с лікаря – терапевта

Лизогуб
Валентина Дмитрівна

- м/с лікаря – терапевта

Молодший медичний персонал
Гришко
Алла Олександрівна

Керуючий справами
виконкому міської ради

- молодша медична сестра ДЗ «Вузлова лікарня
ст. Красноармійськ» ЛП «Донецька залізниця»

Н.П. Ярова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
02.10.2014 № 249

ГРАФІК
виділення чергового автотранспорту для проведення розшуку призовників,
які ухиляються від призову на період осіннього призову 2014року.
№
з/п
1.

КП «Красноармійськ тепломережа»

Колпаков В.М.

03.11.- 14.11.2014

2.

КП «Компанія «Вода Донбасу»

Юдін І.Ю.

17.11. – 28.11.2014

Найменування підприємств

Керівник підприємства

термін

Примітка:
1. Автотранспорт виділяти о 7год. 30 хв. до Красноармійсько-Селідовського ОМВК.
2. Заправку паливно-мастильними матеріалами розраховувати на 100 км пробігу.

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П. Ярова

