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Від 31.03.2021

№ 02.1-06/58/44/160/41

Про проведення призову
громадян на строкову військову
службу у 2021 році
На виконання Указу Президента України від 24.02.2021 року № 71/2021 «Про звільнення
в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та
чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році», постанов
Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження Положення про
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та
прийняття призовників на військову службу за контрактом» (зі змінами) та від 07.12.2016 року
№ 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних» розпорядження обласної державної адміністрації від 16.03.2021 року
№ 71 «Про проведення в області призову громадян на строкову військову службу у 2021 році»:
1. Військовому комісару Галицького районного територіального центру комплектування
та соціальної підтримки Андрію Павлишину у взаємодії з Галицькою міською радою,
Бурштинською міською радою, Більшівцівською селищною радою та Дубовецькою сільською
радою організувати і провести призов на строкову військову службу та відправлення у
військові частини у квітні - червні та жовтні - грудні 2021 року громадян України чоловічої
статі, яким виповнилося 18 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають
права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
2. Затвердити основний та резервний склад призовної комісії для проведення призову
громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових
формувань України в квітні-червні та жовтні-грудні 2021 року, згідно з додатком 1.
3. Затвердити основний та резервний склад військово-лікарської комісії, яка залучається
для проведення медичного огляду призовників під час підготовки та проведення призову на
строкову військову службу у 2021 році, згідно з додатком 2.
4. Затвердити графік проведення медичного огляду призовників та графік проходження
ними призовної комісії в квітні-червні 2021 року, відповідно до Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу», згідно з додатком 3.
5. Визначити планові показники на весняний призов щодо оповіщення та призов
призовників на строкову військову службу згідно з додатком 4.
6. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства «Галицька
лікарня» В.Крупі:

- відібрати лікарів - спеціалістів та середній медичний персонал для роботи у складі
військово-лікарської комісії, яка залучається для медичного огляду призовників під час
підготовки та проведення призову на строкову військову службу у 2021 році;
для проведення медичного огляду юнаків:
- забезпечити лікарів військово-лікарської комісії необхідними медикаментами,
інструментами, медичним обладнанням та господарським майном, відповідно до додатку 6
Положення про військово - лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого
наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 (зі змінами);
- забезпечити проведення медичного огляду призовників, які підлягають призову, згідно
з графіком, за днями явки, з метою визначення їх ступеню придатності до військової служби;
- провести необхідні стаціонарні та амбулаторні обстеження призовників згідно з
направленнями військово-лікарської комісії Галицького районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки;
- перед відправкою призовників на обласний збірний пункт м. Івано-Франківськ, на 6.00
год. згідно графіка відправок направляти у територіальний центр комплектування та соціальної
підтримки лікарів (терапевта, дерматолога) для проведення контрольного огляду призовників,
які призначені у команди.
6.1. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства «Галицька
лікарня» В.Крупі, генеральному директору комунального некомерційного підприємства
«Бурштинська центральна міська лікарня» В.Василику, генеральному директору
комунальноого некомерційного підприємства «Більшівцівська міська лікарня» Б.Іжицькому:
- забезпечити першочергове і своєчасне обстеження та лікування призовників,
направлених призовною комісією у підпорядкованих лікувальних закладах;
- зобов’язати завідуючих відділами медичних закладів (черговим лікарям) в день
поступлення призовників на обстеження і лікування, а також коли з ними трапились нещасні
випадки, по телефону 2-13-35 повідомляти Галицький районний територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки. По закінченні лікування та обстеження, але не
пізніше як за дві доби до виписки, повідомляти Галицький територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки про виписку призовника;
- виділити у відділеннях лікувальних закладах необхідну кількість ліжко - місць та
забезпечити якісне і всебічне обстеження юнаків з наданням актів обстеження стану здоров’я;
- до 25.03.2021 року забезпечити підпорядковані лікувальні заклади необхідним майном
та матеріалами для якісного обстеження призовників з розрахунку на 355 чоловік Галицької
міської ради, 408 чоловік Бурштинської міської ради, 95 чоловік Більшівцівської селищної ради
та 88 чоловік Дубовецької сільської ради;
- провести безкоштовне обстеження призовників на вірусні гепатити В, С, ВІЛ, групу
крові, резус належність.
7. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Галицькому центру
первинної медико-санітарної допомоги» Івану Цибуху та головному лікарю комунального
некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги» Оксані Савчин до
02 квітня 2021 року та до 26 серпня 2021 року подати до
Галицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
медичні картки амбулаторних хворих, вкладні листи до них Ф-25, Ф-25 1/у та списки юнаків,
які знаходяться на диспансерному обліку з причини різних захворювань за формою,
визначеною Галицьким районним територіальним центром комплектування та соціальної
підтримки.
8. Начальнику відділу освіти Галицької міської ради І.Матейку, начальнику відділу освіти
і науки Бурштинської міської ради І.Томин, начальнику відділу освіти, охорони здоров’я,
культури, молоді та спорту, туризму та зовнішніх зв’язків Більшівцівської селищної ради
Л.Крупі, відділу культури Дубовецької сільської ради У.Вовчук.

- виділяти транспорт для перевезення призовників, включених в команди обласного
збірного пункту з м. Галича до м. Івано-Франківська за звернення військового комісара
Галицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- організувати проведення заходів військово-патріотичного виховання учнівської та
студентської молоді з метою створення позитивного іміджу військової служби в Збройних
Силах України та інших військових формуваннях;
- сприяти територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у проведенні
роз’яснювальної роботи серед учнівської та студентської молоді щодо умов та порядку
проходження строкової та військової служби за контрактом, а також умов вступу у вищі
військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань;
- сприяти розміщенню в приміщеннях навчальних закладів інформаційно-рекламних
матеріалів щодо проходження строкової та військової служби за контрактом.
9. ТВО начальника фінансового відділу Галицької міської ради Н.Тутці, начальнику
фінансового відділу Бурштинської міської ради О.Петровській, начальнику відділу економіки
та соціального захисту населення Більшівцівської селищної ради В.Атаманюк, начальнику
фінансового відділу Дубовецької сільської ради Г.Крисі передбачити кошти для проведення
призову юнаків на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових
формувань у квітні – червні та жовтні - грудні 2021 року згідно видатків передбачених в
бюджетах.
10. Галицькому районному центру зайнятості населення Н.Мацьків:
- сприяти у працевлаштуванні жінок, чоловіки яких призвані на строкову військову
службу, працевлаштувати солдатів, сержантів, матросів, звільнених в запас;
- сприяти Галицькому територіальному центу комплектування та соціальної підтримки,
військовим частинам у роботі щодо відбору кандидатів на військову службу за контрактом та
у військовому резерві, вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів Збройних Сил України, інших, утворених відповідно
до законів України військових формувань.
11. Керівникам підприємств, організацій, установ, розташованих на території
територіальних громад за розпорядженням військового комісара забезпечити своєчасне
оповіщення та прибуття призовників, які підлягають призову на строкову військову службу
для проходження медичної та призовної комісії.
12. ТВО начальника відділу культури Галицької міської ради Н.Горин начальнику
відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Т.Зорій, керівнику
відділу освіти, охорони здоров’я, культури, туризму та зовнішніх зв’язків Більшівцівської селищної ради
Л.Крупі, керівнику відділу культури Дубовецької сільської ради У.Вовчук спільно з Галицьким
територіальним центром комплектування та соціальної підтримки організувати і провести
урочисті проводи призовників на строкову військову службу в Народному домі м. Галича.
13. Начальнику відділення поліції №3 м.Галич Івано-Франківського районного
управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області
І. Михайлишину на
вимогу голів територіальних громад, військового комісара Галицького районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки забезпечити розшук і
доставку до Галицького районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки призовників, які ухиляються від військового обліку, проходження військоволікарської і призовної комісії, а також забезпечити належний порядок на призовній дільниці
Галицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під
час відправок на збірний пункт Івано-Франківського обласного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки.
14. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
міського голови Галицької міської ради Володимира Олійника, першого заступника міського
голови Бурштинської міської ради Ростислава Стаська, керуючого справами секретаря виконавчого

комітету Більшівцівської селищної ради Олександру Костів, першого заступника сільського
голови Дубовецької сільської ради Михайла Коржака.
Галицький
міський голова
О.Кантор

Більшівцівський
селищний голова

Бурштинський
міський голова

Дубовецький
сільський голова

В.Саноцький

В.Андрієшин

П.Андрусяк

Перший заступник голови
Галицької міської ради

Володимир Олійник

Перший заступник міського голови
Бурштинської міської ради

Ростислав Стасько

Перший заступник голови
Дубовецької сільської ради

Михайло Коржак

Генеральний директор
КНП “Галицька лікарня”

Володимир Крупа

Керуюча справами
Більшівцівської селищної ради

Олександра Костів

Головний спеціаліст юридичного відділу
Бурштинської міської ради

Андрій Пергельський

Начальник відділу правової та кадрової
роботи Галицької міської ради

Любов Маланюк

Начальник відділу кадрової, правової та
мобілізаційної роботи Дубовецької
сільської ради

Михайло Мацькевич

Військовий комісар
Галицького РТЦК та СП
підполковник

Андрій Павлишин

Додаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
від 31.0.3.2021 № 02.1-06/58/44/160/41
Основний склад призовної комісії:
Михайло Коржак
Перший заступник голови Дубовецької
сільської ради, співголова комісії
Володимир Олійник

Перший заступник міського голови Галицької міської ради,
співголова комісії

Ростислав Стасько

Перший заступник міського голови Бурштинської міської
ради, співголова комісії

Олександра Костів

Керуюча справами Більшівцівської селищної ради,
співголова комісії

Марія Бандура

Медсестра поліклінічного відділення КНП «Галицька
лікарня», секретар комісії
Члени призовної комісії:

Галина Борецька
Галина Кашуба
Марія Козар

Медичний директор КНП «Галицька лікарня»
Головний спеціаліст відділу освіти Галицької міської ради
Начальник відділу у справах сім’ї гендерної політики
молоді та спорту Бурштинської міської ради

Лідія Крупа

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
туризму та зовнішніх зв’язків

Ольга Леочко

Начальник відділу освіти Дубовецької
сільської ради

Іван Михайлишин

Начальник відділення поліції №3 м.Галич ІваноФранківського районного управління поліції ГУНП в ІваноФранківській області

Андрій Павлишин

Військовий комісар Галицького районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки

Додаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
від 31.03.2021

№ 02.1-06/58/44/160/41

Резервний склад призовної комісії:
Жанна Басовська
Леся Попович
Василь Саноцький
Володимир Чуйко

Надія Мигаль

Микола Гурик

Володимир Крупа

Керуюча справами виконкому Дубовецької сільської ради,
співголова комісії
Керуючий справами виконавчого комітету
Галицької міської ради, співголова комісії
Селищний голова Більшівцівської селищної ради , співголова
комісії
Заступник міського голови з питань виконавчих органів
Бурштинської міської ради, співголова комісії
Медсестра поліклінічного відділення КНП «Галицька лікарня»,
секретар комісії
Члени призовної комісії:
Начальник первенції відділення поліції №3 м.Галич ІваноФранківського районного управління поліції ГУНП в ІваноФранківській області
Генеральний директор КНП «Галицька лікарня»

Михайло Мацькевич

Начальник відділу кадрової, правової
та мобілізаційної роботи Дубовецької
сільської ради

Галина Олексин

Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї гендерної політики
молоді та спорту Бурштинської міської ради
Начальник відділу центру надання адміністративних послуг
Більшівцівської селищної ради
Головний спеціаліст відділу освіти Галицької міської ради
Заступник військового комісара Галицького районного
територіального центру комплектування та соціальної
підтримки

Тетяна Підгайна
Наталія Хомин
Віталій Фрик

Додаток №2
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
від 31.03.2021 № 02.1-06/58/44/160/41

СПИСОК
лікарів–спеціалістів КНП «Галицька лікарня»
залучених для медичного освідчення призовників

Терапевт
Отоларинголог
Травматолог
Стоматолог
Офтальмолог
Психіатр
Невропатолог
Хірург
Дерматолог
Медична сестра

Основний склад
В.Манюх
Т.Славська
В.Бурмей
О.Скрентович
Я.Рибчак
О.Бабій
Н.Белей
С.Чемеринський
М.Хом’як
М.Бандура

Резервний склад
Н.Гой
П.Шикета
В.Крупа
О.Матейко
М.Мосяк
Л.Кулинич
Ю.Зозуля
О.Кулинич
О.Воскобойніков
Н.Мигаль

Додаток №3
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження від 31.03.2021
№ 02.1-06/58/44/160/41

ГРАФІК
засідань призовних комісій Галицької міської територіальної громади, Бурштинської міської територіальної громади, Більшівцівської
селищної територіальнолї громади та Дубовецької сільської територіальної громади
під час весняного призову 2021 року

168
54
136
33
391

50
29

34

34

34

34

25

50
50

18.05.2021

50
29

50

11.05.2021

04.05.2021

27.04.2021

20.04.2021

13.04.2021

50

01.06.2021

Бурштинська м/рада
Більшівцівська с/рада
Галицька м/рада
Дубовецька с/рада
ВСЬОГО:

25.05.2021

1
2
3
4

06.04.2021

Кількість,
№ Назва сільських, селищних,
що підлягає
з/п
міських ТГ
виклику

02.04.2021

Дні місяця

33
33

50

36
50

Примітка: додаткові дні засідання призовної комісії 08.06.2021, 15.06.2021, 22.06.2021, 29.06.2021

25

36

Додаток №4
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
від 31.03.2021 № 160

ПЛАНОВЕ ЗАВДАННЯ
на призов та відправку призовників Галицької міської територіальної громади,
Бурштинської міської територіальної громади, Більшівцівської селищної
територіальної громади та Дубовецької сільської територіальної громади до
військових частин під час весняного призову 2021 року

№
з/п

Назва сільської, селищної
та міської ради

Всього
призовників,
які
викликаються
на призовні
комісії
408

Підлягає
призову

Розшук

Планове
завдання

168

240

15

1

Бурштинська міська рада

2

Галицька міська рада

270

136

134

12

3

Більшівцівська селищна рада

98

54

44

8

4

Дубовецька сільська рада

88

33

55

8

864

391

473

43

ВСЬОГО:

