ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 18.11.2020 р.

м. Приморськ

№ 443

Про організацію приписки до призовних дільниць громадян України
2004 року народження у січні-березні 2021 року
Відповідно до статей 6, 13, 25, 27 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання вимог статті 14 Закону України “Про військовий
обов’язок і військову службу”, керуючись частиною ІІІ Постанови Кабінету
Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову
військову службу», з метою проведення чергової приписки громадян України
до призовної дільниці з 01 січня по 31 березня 2021 року,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Встановити, що приписці підлягають юнаки, які народилися з 01 січня
по 31 грудня 2004 року включно, а також громадяни старших років
народження, які не пройшли за різних обставин приписку раніше та провести
приписку до призовної дільниці з 01.01.2021 року по 31.03.2021 року.
2. Затвердити основний та резервний склад районної комісії з питань
приписки громадян України до призовної дільниці (додається).
3. Затвердити
(додається).
4. Затвердити
(додається).

основний

склад

та

групи

дублюючий

склад

медичної комісії

професійно-психологічного

відбору

5. Затвердити графік роботи медичної та приписної комісії під час
проведення приписки 2021 року (додається).
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6.
Рекомендувати
головам Приморської міської та Коларівської
сільської об’єднаних територіальних громад, керівникам підприємств, установ
та організацій учбових закладів району:
6.1. в термін до 01 грудня 2020 року подати списки до райвійськкомату по
формі 1 на юнаків 2004 року народження;
6.2. в термін до 01 грудня 2020 року уточнити списки юнаків, що
підлягають приписці та при необхідності подати додаткові списки до
Приморського районного військового комісаріату. Виключити випадки
несвоєчасної приписки юнаків 2004 року народження.
6.3. забезпечити своєчасне прибуття громадян 2004 року народження на
призовну дільницю під керівництвом осіб, відповідальних за військовий облік,
та вчителів з предмету «Захист України»;
6.4. для перевезення юнаків виділити необхідний транспорт в
розпорядження осіб, супроводжуючих призовників;
6.5. підготувати всі необхідні документи для приписки громадян 2004
року народження та подати їх до Приморського районного військового
комісаріату до 10 грудня 2020 року.
7. Рекомендувати головному лікарю комунального підприємства
«Приморська центральна районна лікарня» Приморської районної ради
Запорізької області:
7.1 виділити приміщення призовної дільниці у відділенні комунального
підприємства «Приморська центральна районна лікарня» з метою проведення
медичного огляду юнаків 2004 року народження. Встановити час роботи
приписної та медичної комісії з 10.00 до 14.00;
7.2 виділити для роботи на призовній дільниці лікарів медичної комісії зі
збереженням середнього заробітку за постійним місцем роботи;
7.3 для забезпечення роботи медичної комісії виділяти медсестер, маючих
досвід в медичному освідоцтві призовників, а також виділити необхідні
медикаменти, інструментарій та обладнання;
7.4 всім юнакам, підлягаючим приписці, зробити флюорографічне
обстеження, аналіз крові загальний та на RW, обстеження сечі на білок,
туберкульозні проби та профілактичні щеплення, електрокардіограму,
визначити групу та резус-фактор крові;
7.5 до 10 грудня 2020 року надати до Приморського районного
військового комісаріату сигнальні списки на юнаків, підлягаючих приписці, які
знаходяться на диспансерному обліку з нервово-психічних захворювань,
туберкульозу, шкірно-венеричних та інфекційних захворювань, трахоми,
хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м’язів, суглобів, надати
виписки з історії хвороби, індивідуальні амбулаторні картки з вкладними
листами Ф-25 та Ф-25ю, медико- педагогічні характеристики.
8. Рекомендувати директорам: Відокремленого структурного підрозділу
«Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного» і державного навчального закладу
«Приморський професійний аграрний ліцей», забезпечити своєчасне прибуття
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юнаків для проходження медичної комісії під час диспансеризації, здачі
аналізів, проходження флюорографії, електрокардіограми та професійнопсихологічного відбору.
9. Рекомендувати начальнику Приморського відділення поліції
Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції
України в Запорізькій області в термін до 10 грудня 2020 року підготувати
списки юнаків 2004 року народження, притягнутих до кримінальної
відповідальності, осіб, які мали виклики в органи внутрішніх справ за
антисуспільну поведінку, зловживання алкоголем та наркотиками, тощо та
направити до приписної комісії.
10. Запропонувати державному навчальному закладу «Приморський
професійний аграрний ліцей» та відокремленому структурному підрозділу
«Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного» виділити до райвійськкомату по одній
особі , які мають правильний каліграфічний почерк, із збереженням займаної
посади та середнього заробітку за місцем постійної роботи.
11. Запропонувати голові районної ради Організації ветеранів України
Бучакчийському О.С. та керівнику Центру
допомоги учасникам
антитерористичної операції при райдержадміністрації Матвієнко В.І. на період
роботи приписної комісії забезпечити організацію виступів ветеранів перед
молоддю.
12. Контроль за виконанням даного розпорядження залишити за мною.

Голова

Вікторія ВАСИЛЬЧИШИНА

