ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
ВІД

2 Р. 06 . 2 0 2 У

№

Про внесення змін до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 18.01.2021
№5 «Про стан військового обліку на території
Запорізького району у 2020 році та завдання
щодо його поліпшення у 2021 році»
Керуючись статтями 6, 13, 27 Закону України "Про місцеві держави
адміністрації", статтями 33, 34, 35 Закону України «Про військовий обов’язок
військову службу», статтями 4, 15, 18 Закону України «Про мобілізаційн)
підготовку та мобілізацію», статтею 14 Закону України «Про оборону України»
постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердженш
Порядку
організації та
ведення
військового
обліку призовників
військовозобов’язаних», на підставі листа Запорізького об’єднаного міського
територіального центру комплектування та соціальної підтримки про внесення зм ії
до
складу комісії з перевірки військового
обліку призовників
військовозобов’язаних від 18.06.2021 № ВО /1573/1,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Внести до розпорядження голови районної державної адміністрації вц
18.06.2021 № 5 «Про стан військового обліку на території Запорізького району >
2020 році та завдання щодо його поліпшення у 2021 році» (далі - Розпорядження^
наступні зміни:
1) пункт 6 Розпорядження викласти в наступній редакції:
«6. Затвердити склад комісії щодо перевірок стану військового обліку ш
території Запорізького району на 2021 рік в новій редакції (додається)».
2) пункт 9 Розпорядження викласти в наступній редакції:
«9. Відділ організаційної роботи апарату Запорізької райдержадміністраціі
спільно з відділом мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
апарату Запорізької райдержадміністраціі', відділом забезпечення взаємодії 5
органами місцевого самоврядування, інформаційної діяльності та комунікацій з

громадськістю райдержадміністрації організувати інформаційний супровід
функціонування системи військового обліку, сприяти розміщенню інформаційних
медійних продуктів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації».
3) пункт 10 Розпорядження викласти в наступній редакції:
«10. Відділ мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
апарату Запорізької райдержадміністрації».
4) в підпункті 1) пункту 11 Розпорядження після слів «сільських, селищних»
додати «міських».
2. Решту Розпорядження залишити без змін.
3. Контроль за виконаї
райдержадміністрації Ці

^ розпорядження покласти на керівника апарату
СУЩЕНКА.
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Світлана ЧУДЕСНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
№

2^4

СКЛАД
КОМІСІЇ ЩОДО перевірок стану військового обліку
на території Запорізького району на 2021 рік

Макущенко
Володимир
Олексійович

керівник апарату Запорізької районної державної
адміністрації, голова комісії

Дектерьов
Роман Сергійович

начальник відділення військового обліку та
бронювання сержантів і солдат запасу Запорізького
об’єднаного міського територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, заступник
голови комісії (за згодою)
старший офіцер відділення офіцерів запасу і кадрів
Запорізького об’єднаного міського
територіального центру комплектування та соціаль
ної підтримки, член комісії (за згодою)
головний спеціаліст відділу мобілізаційної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами
Запорізької районної державної адміністрації, член
комісії

Кос
Сергій Михайлович

Голосной Микола
Якович

Височіна
Галина Валеріївна

головний спеціаліст відділення військового обліку
та бронювання сержантів і солдат запасу
Запорізького об’єднаного міського військового
комісаріату, член комісії (за згодою)

Бухало
Світлана Сергіївна

провідний спеціаліст управління командування
Запорізького об’єднаного міського військового
комісаріату, член комісії (за згодою)

Батиз
Наталія Олексіївна

головний спеціаліст відділення офіцерів запасу і
кадрів Запорізького об’єднаного міського
військового комісаріату, член комісії (за згодою)

Гемська
Ірина Володимирівна

начальник відділу освіти, охорони здоров’я,
культури і спорту Запорізької райдержадміністрації,
член комісії

Світлана Володимирівна

здоров’я, культури і спорту Запорізької
райдержадміністрації, член комісії

Хохоляк Сергій
Васильович

начальник сектору превенції відділу поліції Х®6
Запорізького районного управління ГУНП в
^орізькій області, капітан поліції, член комісії (за

)
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