ОРЖИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
31.01.2019

№ 21

Про підготовку до проведення у
2019 році на території району
призову громадян України на
строкову військову службу
Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу»
та з метою підготовки до проведення у 2019 році на території району призову
громадян України на строкову військову службу:
1. Затвердити основний та резервний персональний склади призовної
комісії (додаються).
2. Рекомендувати директору комунального некомерційного підприємства
«Оржицька центральна районна лікарня» Ковтун Н.І. та головному лікарю
комунального некомерційного закладу «Оржицький центр первинної медикосанітарної допомоги» Вороні Г.В. забезпечити підготовку до проведення
медичного обстеження призовників за направленням Оржицького
райвійськкомату.

Виконувач обовʼязків
голови районної
державної адміністрації

С.Г.Перетятько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
31.01.2018
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Основний персональний склад призовної комісії
Перетятько
Сергій Григорович
Бугрій
Олена Сергіївна

Кривобок
Світлана Володимирівна
Лаптєв
Олександр Юрійович
Проценко
Людмила Костянтинівна
Ворона
Тарас Сергійович
Дудка
Василь Валентинович

Керівник апарату
райдержадміністрації

- заступник голови райдержадміністрації, голова
комісії
- медична сестра підліткового кабінету Оржицької
центральної районної лікарні, секретар комісії (за
згодою)
Члени комісії:
- головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації
- військовий комісар Оржицького РВК (за згодою)
- директор районного центру соціальних служб для
сім`ї, дітей та молоді; психолог (за згодою)
- начальник сектору превенції Оржицького
відділення поліції Лубенського відділу ГУНП в
Полтавській області (за згодою)
- лікар-стоматолог Оржицької центральної
районної лікарні, старший лікар військоволікарської комісії (за згодою)

Л.І.Парасоцька

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
31.01.2019
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Резервний персональний склад призовної комісії
Бугрій
Ірина Миколаївна
Коровайна
Альбіна Дмитрівна
Ворона
Тарас Сергійович
Шкода
Сергій Анатолійович

Керівник апарату
райдержадміністрації

- головний спеціаліст апарату
райдержадміністрації, голова комісії
- медсестра процедурного кабінету поліклініки
Оржицької ЦРЛ, секретар комісії (за згодою)
Члени комісії:
- начальник сектору превенції Оржицького
відділення поліції Лубенського відділу ГУНП в
Полтавській області (за згодою)
- лікар-невролог комунального некомерційного
підприємства «Оржицька центральна районна
лікарня», який організовує роботу медичного
персоналу щодо медичного огляду призовників (за
згодою)

Л.І.Парасоцька

