УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від “ _20_“ березня 2019 року

м. Стрий

№ _67_

Про чергові призови громадян України в місті
Стрию на строкову військову службу у 2019 році
Відповідно до ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
на виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 18 лютого
2019 року № 113/0/5-19 “Про чергові призови громадян України на строкову військову
службу у 2019 році” та з метою проведення в місті Стрию організованого і якісного
призову на строкову військову службу громадян міста Стрия в 2019 році, виконком
міської ради в и р і ш и в:
1. Затвердити міську призовну комісію у складі:
Р.Д. Маланій –

перший заступник міського голови, голова комісії;
Члени комісії:
О.О. Сабінський – Стрийський військовий комісар, заступник голови комісії;
Л.З. Мачалаба – лікар-терапевт, лікар, який організовує роботу медичного
персоналу щодо медичного огляду призовників (за згодою);
У.М. Гудзій оператор ІОЦ Стрийської центральної міської лікарні,
секретар комісії;
Д.М. Васільєв офіцер відділення по роботі з особовим складом військової
частини А-2847 (за згодою);
Р.І. Вовк заступник начальника Стрийського відділу поліції ГУНП у
Львівській області (за згодою);
О.П. Васильців - психолог методичного кабінету відділу освіти районної
державної адміністрації (за згодою);
С.Я. Івашків головний спеціаліст відділу освіти виконкому міської ради.
Резервний склад міської призовної комісії:
Є.Є. Харик –
начальник відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і
мобілізаційної роботи виконкому міської ради, заступник
голови комісії.
Члени комісії:
О.І. Чернов заступник військового комісара, начальник мобілізаційного
відділення
;
В.С. Меглієв заступник командира дивізіону з морально-психологічного
забезпечення військової частини А-2847 (за згодою);
Я.Я. Марчишин - заступник начальника сектору превенції патрульної поліції
начальник сектору кадрового забезпечення Стрийського
відділу поліції ГУНП у Львівській області (за згодою);
М.В. Підлужна - лікар-терапевт Стрийської центральної районної лікарні (за
згодою);

О.І. Ольшевська – оператор ІОЦ Стрийської центральної районної лікарні,
секретар комісії (за згодою).
2. Призовній комісії (Р. Маланій) провести у квітні-червні та жовтні – грудні 2019
року призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які
придатні за станом здоров’я до військової служби в мирний час, 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 відстрочки від призову на строкову
військову службу.
3
Роботу призовної комісії в 2019 році проводити:
3.1. Під час весняного призову - згідно графіку, що додається.
3.2. Під час осіннього призову - згідно з графіком, наданим Стрийським ОМВК
при підготовці до його проведення.
4. Зобов'язати керівників підприємств КП “Стрийводоканал” (В. Козак), КП
“Стрийтеплоенерго” (З. Білінський) та Стрийського міського комбінату комунальних
підприємств (С.Остапчук) виділяти заправлений пальним із розрахунку на 300 км
автотранспорт для доставки призовників на обласний збірний пункт за завчасно
поданими заявками ОМВК на час весняного та осіннього призову 2019 року.
5. Керівникам КП “Надія” (О. Левко), КП “Світанок” (Н. Бойко), КП “Мрія”
(С. Сенів) та ЖЕК № 4 (Г. Садловська) відрядити по одному працівнику для роботи на
призовній дільниці Стрийського ОМВК на час проведення призову 2019 року із
збереженням за ними заробітної плати за місцем основної роботи.
6. Затвердити склад медичного персоналу для проведення медичного огляду
призовників у складі:
лікар-отоларинголог – Павлишин І.І.
лікар-офтальмолог –
Бохонко Л.В.
лікар-невропатолог –
Кондеревич З.Б.
лікар-стоматолог –
Страхоцька У.П.
лікар-дерматолог –
Дашко О.В.
лікар-хірург Голобин Я.П. (за згодою)
лікар-психіатр Бурлака І.Я.
лікар-терапевт Підлужна М.В. (за згодою)
Резервний склад:
лікар-отоларинголог –
лікар-невропатолог –
лікар-психіатр –
лікар-офтальмолог –
лікар-стоматолог –
лікар-дерматолог –
лікар-хірург -

Кость І.Я.
Цибран Ф.Р.
Мармурович Н.М. (за згодою)
Олеськів І.М.
Бурбулевич М. В.
Криськів О.І.
Галицький І.В. (за згодою)

7. Головному лікарю Стрийської центральної міської лікарні О.Бегею:
7.1 В ході призову 2019 року забезпечити проведення медичного обстеження та
лікування скерованих для цього Стрийським об'єднаним міським військовим
комісаріатом призовників.

7.2. Перед медичним оглядом призовників забезпечити безкоштовне виконання
медичних заходів, визначених у пункті 2.5 розділу ІІ «Положення про військоволікарську експертизу в Збройних Силах України», затвердженого наказом Міністерства
оборони України від 14.08.2008р. №402, пов’язаних з проведенням щеплень та
лабораторних обстежень, своєчасне надання до Стрийського ОМВК необхідної
медичної документації на призовників, які підлягають призову.
7.3. Виділити Стрийському ОМВК на час проведення призову необхідну кількість
лікарів-спеціалістів, працівників середнього медичного персоналу та оснастити
призовну дільницю необхідним медичним обладнанням, інструментами і
медикаментами.
7.4. Організувати на призовній дільниці ОМВК заняття з призовниками з питань
профілактики ВІЛ/СНІДу, для чого виділити відповідних медичних фахівців
підвідомчого лікувального закладу.
8.
Начальнику Стрийського відділу поліції ГУ НП України у Львівській
області І. Малишу:
8.1. Забезпечити на весь час призову в квітні-червні та жовтні-грудні 2019 року
охорону громадського порядку на призовній дільниці Стрийського ОМВК та прилеглій
до військового комісаріату території по вул. Нижанківського.
8.2. За зверненнями Стрийського ОМВК на протязі всього періоду роботи
призовної комісії проводити розшук, затримання і доставку до військового комісаріату
громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.
8.3. Забезпечити Стрийський ОМВК необхідними відомостями про призовників,
щодо яких ведеться дізнання або досудове слідство, яких притягнуто до кримінальної
відповідальності, а також про осіб, які викликались до органів внутрішніх справ з
приводу антисуспільної поведінки, зловживання алкоголем або вживання наркотичних
засобів, тощо.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Р. Маланія.

Міський голова

Роман Шрамов’ят

