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НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 01 . 0 ?-

м. Надвірна

№

/

_____________

Про підсумки весняного призову
2018 року громадян Надвірнянського
району на строкову військову службу

На виконання Указу Президента України від 15.02.2018 року № 33/2018
“Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу в 2018 році" та розпорядження обласної
державної адміністрації від 26.02.2018 № 103 "Про проведення в області
призову на строкову військову службу" і спільного розпорядження
Надвірнянської райдержадміністрації та виконавчого комітету Яремчанської
міської ради від 05.03.2018 № 33/40 - р "Про проведення призову громадян
Надвірнянського району і Яремчанської міської ради на строкову військову
службу у 2018 році" райдержадміністрацією та районним військовим
комісаріатом були вжиті необхідні організаційні заходи з метою виконання
планового завдання по призову на строкову службу.
Планове завдання по відправці молодого поповнення у війська для
Надвірнянського районного військового комісаріату складало 53 чоловіки.
Відправлено - 53-х, тобто 100 % від плану.
Проте є проблеми. Найголовніша - це небажання значної частини
молоді призовного віку виконувати свій військовий обов’язок, що
проявляється у масовій неявці призовників на військово-лікарську та
призовну комісії райвійськкомату і приводить до того, що, порівняно,
невеликі планові завдання по призову на строкову службу виконуються з
великим трудом.
Про це йшлося на колегії районної державної адміністрації 26 червня
2018 року.
Виходячи з вищенаведеного:

1. Міському, селищному та сільським головам району, головам ОТГ до
01 вересня 2018 року розглянути питання призову на строкову військову
службу на засіданнях виконкомів із залученням директорів шкіл, викладачів
навчального предмету "Захист вітчизни", учасників АТО і ООС .
2. Відділу освіти райдержадміністрації (С. Северилов) доручити
директорам загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів на шкільних педагогічних
нарадах проаналізувати стан військово-патріотичного виховання та якість
викладання предмету "Захист Вітчизни" і до 10 вересня 2018 року подати в
райдержадміністрацію пропозиції щодо шляхів поліпшення цього напрямку
роботи.
3. Начальнику відділу
інформаційної діяльності, комунікацій з
громадськістю та організаційної роботи апарату райдержадміністрації
(Н. Головінська):
- підготувати звернення відповідного змісту до духовенства району з
проблем призову;
- спільно з відділом з питань запобігання та виявлення корупції,
оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (Я.Кінаш),
районним військовим комісаріатом (В.Козак), іншими зацікавленими
сторонами розгорнути в засобах масової інформації відповідну
роз’яснювальну роботу з метою підготовки призовників до служби в армії та
формування
необхідної громадської думки щодо служби в армії та
виконання військового обов'язку.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця ■
—відділ з
питань запобігання та виявлення корупції, оборонної і мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації (Я.Кінаш).
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука.

Голова районної
державної адміністр?

Олександр Кенії

