УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06.08.2018

№ 889/А-2018

Про проведення чергового призову до
Збройних сил України та інших військових
формувань України громадян України на
строкову військову службу у жовтнілистопаді 2018 року та заходи щодо його
забезпечення
Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 16 Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу» та на виконання пункту 2 статті 3 Указу Президента
України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 «Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу
у 2018 році»:
1. Утворити обласну призовну комісію та затвердити її склад
(додаток 1).
2. Доручити головам районних державних адміністрацій
рекомендувати міським головам міст обласного значення:

та

2.1. Утворити районні (міські) призовні комісії та затвердити їхній
склад згідно зі статтею 16 Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу».
2.2. Забезпечити військові комісаріати обладнаними приміщеннями для
призовних дільниць, медикаментами, інструментарієм і господарським
майном, автомобільним транспортом, а також охорону громадського порядку
та до 01 вересня 2018 року перевірити стан їх облаштування,
укомплектування відповідними фахівцями медичних призовних комісій. За

результатами перевірок оформити акти і надати копії обласній призовній
комісії до 10 вересня 2018 року.
2.3. Забезпечити фінансування заходів з обстеження призовників на
наявність ВІЛ - інфекції, придбання маркерів гепатитів «В» і «С».
2.4. Поінформувати Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської
обласної державної адміністрації про підсумки чергового призову громадян
України на строкову військову службу та виконання плану відправок
призовників до військ до 14 грудня 2018 року.
3. Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної
адміністрації поінформувати обласну державну адміністрацію про підсумки
чергового призову громадян України на строкову військову службу та
виконання плану відправок призовників до військ до 20 грудня 2018 року.
4. Затвердити склад медичної комісії обласного збірного пункту
(додаток 2).
5. Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної
адміністрації:
5.1. З 03 вересня по 30 листопада 2018 року забезпечити виділення
відповідними лікувальними установами лікарів спеціалістів та середнього
медичного персоналу до складу медичної комісії обласного збірного пункту.
5.2. До 03 вересня 2018 року розгорнути на обласному збірному пункті
флюорографічний кабінет або пересувний рентгенологічний кабінет для
проведення флюорографічного обстеження призовників, забезпечивши його
необхідними матеріалами та медичним персоналом.
5.3. Забезпечити подання керівниками підпорядкованих органів та
закладів охорони здоров'я до 05 вересня 2018 року у військові комісаріати
амбулаторних карток, форм 025-у і 025-1-у з обов'язковою відміткою про
флюорографічне і електрокардіографічне обстеження та списків громадян
призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу різних
захворювань. Стаціонарне та амбулаторне обстеження призовників
проводити у десятиденний строк безкоштовно.
6. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в
Одеській області у період призову та відправки призовників до військових

частин згідно із заявками військових комісаріатів районів (міст) області
виділяти наряди поліції для підтримання громадського порядку на призовних
дільницях, обласному збірному пункті, автостанціях та залізничних вокзалах
області.
7. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

Голова обласної
державної адміністрації

М.В.Степанов

Додаток 1
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
06.08.2018 № 889/А-2018
СКЛАД
обласної призовної комісії
Терещук
Олександр Дмитрович

- перший заступник голови Одеської обласної
державної адміністрації, голова комісії

Беляков
Юрій Володимирович

- військовий комісар Одеського обласного
військового комісаріату, заступник голови
комісії

Готко
Сергій Миколайович

- директор Департаменту з питань цивільного
захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними
органами
Одеської
обласної державної адміністрації, заступник
голови комісії
- провідний спеціаліст відділу комплектування
та призову Одеського обласного військового
комісаріату, секретар обласної призовної
комісії

Маковецький
Павло Миколайович

Члени комісії:
Галушко
Денис Олегович

- начальник відділу комплектування та
призову – заступник військового комісара
Одеського обласного військового комісаріату

Гончаренко
Надія Вікторівна

- перший заступник директора Департаменту
охорони здоров'я Одеської міської ради

Зубов
Григорій Іванович

- директор Департаменту оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними органами Одеської міської
ради

Кокарєв
Олександр Васильович

- начальник медичного відділення тимчасової
адміністрації Одеського обласного збірного
пункту

Махотін
Сергій Петрович

- заступник начальника Головного управління
Національної поліції в Одеській області

Москальченко
Андрій Володимирович

- начальник
сектору
мобілізації
та
територіальної оборони управління Служби
безпеки України в Одеській області

Підлубний
Олег Леонтійович

- перший заступник начальника Південного
територіального управління Національної
гвардії України – начальник штабу

Рокунець-Сорочан
Оксана Миколаївна

- заступник
начальника
управління
начальник відділу організації медичної
допомоги управління медичної допомоги
Департаменту охорони здоров’я Одеської
обласної державної адміністрації

Сичова
Анастасія Володимирівна

- начальник відділу молодіжної політики,
позашкільної освіти та виховної роботи
управління соціальної роботи, фінансоворесурсного забезпечення та молодіжної
політики Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації

Стельмах
Наталія Олександрівна

- заступник директора Департаменту –
начальник управління дошкільної, загальної
середньої
та
професійної
освіти
Департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації.

Директор Департаменту з питань
цивільного захисту, оборонної роботи
та взаємодії з правоохоронними
органами Одеської обласної державної
адміністрації

С.М.Готко

Додаток 2
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
06.08.2018 № 889/А-2018
СКЛАД
медичної комісії обласного збірного пункту
Лікарі-фахівці
Окуліст

1

Обласний клінічний медичний центр

1

Отоларинголог

1

Обласний клінічний медичний центр

1

Дерматолог

1

КУ «Міська клінічна лікарня № 1» м. Одеса

1

Хірург

2

Психіатр

3

Обласна клінічна лікарня
Обласний медичний клінічний центр
Одеський обласний медичний центр психічного
здоров'я
Обласна психіатрична лікарня № 2
Обласна психіатрична лікарня № 3
Міський протитуберкульозний диспансер

1
1
1

Обласна клінічна лікарня
КУ «Міська клінічна лікарня № 10» м. Одеса
Одеський центр первинної медико-санітарної
допомоги № 3
Одеський центр первинної медико-санітарної
допомоги № 16
Одеська обласна стоматологічна поліклініка

1
1
1

Одеський обласний медичний центр психічного
здоров'я

1

Рентгенолог

1

Невропатолог

2

Терапевт

2

Стоматолог

1

Нарколог

1

1
1
1

1
1

Середній медичний персонал
КУ «Міська поліклініка № 1» м. Одеса
Обласна клінічна лікарня

1 (секретар військово-лікарської
комісії обласного військового
комісаріату)
2

Обласна дитяча клінічна лікарня

2

Обласна стоматологічна поліклініка

1

Обласний
протитуберкульозний
диспансер
Обласний клінічний медичний центр

1

Обласний медичний центр психічного
здоров'я
Обласний кардіологічний диспансер

1
1 (з електрокардіографом)

Міський протитуберкульозний диспансер

1 (рентгенлаборант)

Директор Департаменту з питань
цивільного захисту, оборонної роботи
та взаємодії з правоохоронними
органами Одеської обласної державної
адміністрації

1

С.М.Готко

