
 
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
____________________________________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Від  12.01.2021                 м. Бурштин                           № 3 
 

Про проведення приписки до призовної дільниці 

Галицького РТЦК та СП , Бурштинської міської  

територіальної громади, громадян 2004 року 

народження 

 

 

Відповідно до п.20 «Положення про підготовку і проведення призову громадян України 

на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року №352, ст.14 

закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», наказу Міністра оборони 

України від 14.08.2008 року №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську 

експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України», розпорядження першого 

заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України  від 06.08.2020 року 

№18991/С «Про проведення приписки громадян України 2004 року народження до призовних 

дільниць у січні – березні 2021 року», в Галицькому РТЦК та СП буде проведена приписка 

громадян України чоловічої статі 2004 року народження до призовних дільниць, які постійно 

або тимчасово проживають на території Бурштинської міської територіальної громади: 

1. Провести протягом січня – березня 2021 року приписку громадян 2004 року 

народження до призовної дільниці по місцях їх постійного чи тимчасового проживання. 

1.1. Приписку провести на базі призовної дільниці Галицького РТЦК та СП. 

2. Затвердити комісію з питань приписки громадян до призовної дільниці в основному і 

резервному складі(додається). Затвердити склад медичного персоналу щодо медичного 

огляду юнаків, які підлягають приписці в основному та дублюючому складі (додається). 

3. Затвердити склад медичного персоналу щодо медичного огляду юнаків, які 

підлягають приписці в основному та дублюючому складі (додається). 

4.  Керівникам підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, начальникам 

житлово-комунальних підприємств Бурштинської міської територіальної громади. 

4.1. До 1 грудня  2020  року подати у районний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки, списки юнаків 2004 року народження, які підлягають приписці до 

призовної дільниці. 

4.2. Забезпечити повідомлення, організаційний збір документів, які необхідні для 

особових справ призовників та своєчасну явку юнаків на призовну дільницю Галицького 

РТЦК та СП , згідно графіку у визначені дні. 

4.3. Проводити реєстрацію юнаків 2004 року народження по їх місцю проживання 

тільки при наявності в їх облікових документах відміток військового комісара про прийняття 

на військовий облік і зняття з нього. 

5. Начальнику відділу освіти і науки Бурштинської міської ради І.Томин направити на 



призовну дільницю в Галицький РТЦК та СП вчителя із числа викладачів допризовної 

підготовки для проведення військово-патріотичного виховання серед допризовної молоді, 

підтримання порядку на призовній дільниці під час проведення приписки. 

  6. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради (О. Петровська), забезпечити 

фінансування витрат в межах коштів, передбачених у бюджеті міської територіальної 

громади. 

7. КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» (В. Василик): 

7.1. Забезпечити медичний персонал з медичного огляду медичним інструментарієм, 

господарським майном, яке необхідне для медичного обстеження громадян при приписці до 

призовної. 

7.2. Для допомоги лікарям – спеціалістам в оформлені медичної документації закріпити 

за ними медичних сестер, звільнивши їх від виконання обов’язків за основним місцем роботи. 

7.3. До 10 січня 2021 року надіслати до Галицького РТЦК та СП медичні карти 

амбулаторно хворих осіб з вкладними листами до них, списки осіб, які стоять на 

диспансерному обліку з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, шкірно-

венеричних, інфекційних захворювань, трахоми, хронічних захворювань внутрішніх органів, 

кісток, м’язів, суглобів: 

- для стаціонарного обстеження призовників виділити 30 ліжко-місць у КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня»; 

- забезпечити повне та якісне обстеження юнаків у визначені терміни; 

- забезпечити рентгенівське (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки 

юнаків, аналізи крові, сечі, ЕКГ та інші обстеження. Всім юнакам визначити групу крові, 

резус фактор, тощо. 

8. Начальнику Галицького ВП ГУНП І. Михайлишин до 10 січня 2021 р. подати у 

Галицький РТЦК та СП списки осіб 2004 року народження, які притягались до кримінальної 

відповідальності, знаходяться під слідством, судом, викликалися в органи внутрішніх справ за 

антигромадську поведінку, зловживають алкоголем і наркотичними речовинами. При 

необхідності забезпечити розшук осіб, які ухиляються від приписки, організувати їх доставку 

на комісію. 

9. Начальнику соціального захисту населення Бурштинської міської ради - С. Коцур до 

10 січня 2021 р. подати у Галицький РТЦК та СП списки громадян 2004 року народження, які 

підлягають приписці і визнані інвалідами. 

10. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на – головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної 

та мобілізаційної роботи Романа Гудзя. 

11. Співвиконавцям розпорядження подати головному виконавцю інформацію про 

виконання завдань до 31 березня 2021 року для узагальнення та інформування керівництва 

міської ради до 03 квітня 2021року. 

12. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Бурштинської міської ради з питань діяльності виконавчих органів 

Ростислава Стаська. 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 

     розпорядження міського голови 

     від  12.01.2021 № 3 

 

 

 

Склад 

комісії з питань приписки громадян до призовної дільниці 

Галицького РТЦК та СП 

 

 

А. Павлишин                            - Військовий комісар  Галицького 

                                                   РТЦК та СП, голова комісії 

 

М. Бандура                               - медична сестра КНП «Галицька лікарня», секретар 

                                                   комісії 

 

Члени комісії : 

 

Н. Тварок                                  - головний спеціаліст з відділу освіти і науки 

                                                   Бурштинської міської ради 

 

Г. Борецька                               - заступник головного лікаря КНП «Галицька 

                                                   лікарня» 

 

О. Чіх                                        - старший інспектор ювенальної превенції 

                                                   сектору превенції капрал поліції 

 

С. Козар                                    - начальник служби у справах дітей 

 

М. Козар                                   - начальник відділу у справах сім’ї , гендерної 

                                                   політики молоді та спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від  12.01.2021 № 3 

 

 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

комісії з питань приписки громадян до призовної дільниці 

Галицького РТЦК та СП 

 

 

 

В. Фрик                                               - заступник військового комісара,  

                                                         начальник відділу  рекрутингу та комплектування  

                                                         Галицького РТЦК та СП , голова комісії 

 

В. Мельничук                                    - медична сестра КНП «Галицька лікарня», секретар 

комісії 

 

Члени комісії : 

 

М. Кибза                                         - провідний спеціаліст служби у справах дітей 

                                                         Бурштинської міської ради 

 

Л. Бугай                                          - заступник головного лікаря КНП «Галицький  

                                                         Центр ПМСД» ГРР                                    

 

М. Гурак                                         - начальник сектору превенції 

 

Н. Тварок                                            - головний спеціаліст з відділу освіти і науки 

                                                         Бурштинської міської ради 

 

Г. Олексин                                          - головний спеціаліст відділу у справах сім’ї ,  

                                                          гендерної політики, молоді та спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від  12.01.2021 № 3 

 

 

СКЛАД 

медичного персоналу 

щодо медичного огляду призовників 

 Основний Дублюючий 

Терапевт Н. Гой В. Манюх 

Отоларинголог Т. Славська П. Шекета 

Травматолог В. Бурмей В. Крупа 

Стоматолог О. Матейко І. Зеленецька 

Офтальмолог Я. Рибчак М. Мосяк 

Психіатр О. Бабій Л. Кулинич 

Невропатолог Н. Белей Ю. Зозуля 

Хірург С. Чемеринський О. Кулинич 

Дерматолог М. Хом’як О. Воскобойніков 

Медична сестра  
М. Бандура Г. Курдидик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

військовий комісар 

Галицького районного 

територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки 

 підполковник                                            

Андрій Павлишин 

________________ 

"____" ___________ 20 ____ р. 

 

 

ГРАФІК 

проведення приписки юнаків 2004 року народження м.Бурштин 

 

 

 

 

№ з/п 
Назва сільських рад, 

навчальних закладів 

Кількість, що 

підлягає виклику 

дні місяця 

26.01.2021 09.02.2021 

1 Бурштинська м/рада 79 50 29 

ВСЬОГО: 79 50 29 

 

Примітка: додаткові дні засідання комісії з питань приписки - 09.03.2021р. 

 

Заступник військового комісара  

Галицького районного територіального  

центру комплектування та соціальної підтримки 

майор                                      Віталій Фрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснювальна записка 

до проєкту розпорядження Бурштинської міської територіальної  громади 

«Про проведення приписки до призовної дільниці Галицького РТЦК та СП 

Бурштинської міської ради громадян 2004 року народження» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження. Проєкт розпорядження 

підготовлений відповідно до ст.14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу. 

2. Мета і шляхи її досягнення. 

Основною метою розроблення проєкту розпорядження є забезпечення належного 

проведення приписки юнаків 2004 року народження до призовної дільниці Галицького РТЦК 

та СП, яка необхідна для формування особової справи призовників, перевірки їх соціально-

психологічних характеристик. 

3. Правові аспекти. 

Підставою для розроблення проєкту даного розпорядження є п.20 «Положення про 

підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та 

прийняття призовників на військову службу за контрактом», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року №352. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація даного розпорядження не потребує додаткових фінансових витрат. 

5. Позиція заінтересованих органів. 

В процесі розроблення проєкту даного розпорядження були залучені керівники 

лікувальних та освітніх закладів міста, правоохоронних органів, органів місцевого 

самоврядування, які не піднімали питань стосовно виконання своїх функціональних 

обов’язків в ході реалізації даного розпорядження. 

6. Регіональний аспект. 

Дане розпорядження носить суто місцевий регіональний аспект і враховує участь 

органів місцевого самоврядування в вирішенні питань зміцнення обороноздатності держави. 

7. Громадське обговорення. 

Підготовчий процес даного розпорядження не потребує громадського обговорення, але 

Галицький РТЦК та СП зобов’язаний, згідно вимог Міністерства Оборони України, 

опублікувати інформацію стосовно приписки юнаків 2004 року народження до призовної 

дільниці в місцевій пресі. 

8. Прогноз результатів. 

Реалізація даного розпорядження забезпечить виконання вимог діючого законодавства 

України в сфері зміцнення обороноздатності держави, дотримання обов’язків громадян 

України, визначених Конституцією та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 

правові відносини в сфері діяльності органів виконавчої влади. 

 

 

Завідувач військово-облікового бюро                                                         Лілія Сацюк 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


