
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
20.09.2018                                                                                                   № 336 
 
 
Про внесення змін до 
розпорядження голови 
райдержадміністрації від 
02.07.2018 № 262 
 

Відповідно до статей 6, 13, 27 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Указу Президента України від 10.09.2018 № 274/2018 «Про 
внесення змін до Указу Президента України від 15.02.2018 № 33» та в зв’язку із 
кадровими змінами: 

 внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 
02.07.2018 № 262 «Про організацію та проведення чергового призову громадян 
України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2018 року»: 

1. У назві розпорядження  та у абзаці першому пункту 1 слово 
«листопаді» замінити словом «грудні». 

2. У абзаці першому пункту 1 рядки 7 – 13 викласти в такій редакції:  
«Підготовчі заходи розпочати у липні 2018 року, медичний огляд 

провести з 14 серпня по 28 вересня 2018 року та в жовтні-грудні – по 
необхідності, роботу призовної комісії організувати з 01 жовтня по 31 грудня 
2018 року згідно затверджених графіків. Керуючись статтею 15 Закону України  
«Про військовий обов'язок і військову службу» на засідання призовної комісії 
викликати всіх призовників, які підлягають черговому призову на строкову 
військову службу віком від 18 до 27 років (які народилися в період з 
01.01.1991року по 31.12.2000 року).». 

3. Вивести зі складу районної призовної комісії Головко І.А. та ввести 
Котенко Л.В., медичну сестру Миргородської центральної районної лікарні  
затвердивши її секретарем комісії (за згодою). 

4. Вивести з  резервного складу районної призовної комісії           
Сінельник І.М., Косіва В.І. та ввести Москаленко І.В., вихователя дитячого 
відділення Миргородської центральної районної лікарні, затвердивши її 
секретарем комісії (за згодою) та Давиденко С.Д., лікаря-терапевта 
Миргородської центральної районної лікарні (за згодою). 

5.  Вивести з персонального складу військово-лікарської комісії         
Косіва В.І., Гаркавенко О.М., Головко І.А. та ввести Давиденко С.Д. – 
терапевта (за згодою), Середу В.Л. – стоматолога (за згодою), Котенко Л.В. – 
сестру медичну, затвердивши її секретарем комісії (за згодою). 



6. Вивести з резервного складу військово-лікарської комісії          
Коваленко В.І., Середу В.Л., Сінельник І.В. та ввести   Давиденко С.Д. – 
терапевта, затвердивши її старшим лікарем (за згодою), Компанієць О.Г. - 
терапевта (за згодою), Шубіну А.В. – отоларинголога – (за згодою),     
Гаркавенко О.М. - стоматолога (за згодою), Москаленко І.В., вихователя 
дитячого відділення, затвердивши її секретарем комісії (за згодою). 

 
 
 
 

    Голова 
районної державної 
     адміністрації                                                                 Ю. КОВАЛЕНКО                                                         
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