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Про проведення призову
громадян Галицького району та
міста Бурштин на строкову
військову службу у жовтні - 
листопаді 2015 року

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», Указу Президента України від 17.02.2015 року № 88/2015 «Про 
строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на 
строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 
році», постанови 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», розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 18.02.2015 року № 77 «Про проведення в області призову 
громадян на строкову військову службу у 2015 році»:

1. Провести у жовтні-листопаді 2015 року в Галицькому районі та місті 
Бурштині призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та 
інших військових формувань громадян України чоловічої статі, яким до дня 
відправлення у військові частини виповнилося 20 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. Для проведення призову громадян на строкову військову службу 
затвердити склад призовної комісії, а на випадок хвороби або відсутності з 
різних причин членів комісії, її резервний склад (додаток 1, 2) та графік 
проведення засідань призовної комісії (додаток 3).

На час засідань призовної комісії звільнити її членів від основної 
роботи із збереженням за ними середнього заробітку.

3. КЗ «Галицька ЦРЛ» (Л.Журавецький):
- організувати роботу медичного персоналу на призовній дільниці та 

лікувальних закладах міста та району під час призову і відправок призваних у 
військові частини;
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забезпечити обстеження призовників направлених військово- 
лікарською комісією Галицько-Рогатинського об’єднаного районного 
військового комісаріату лікарями КЗ «Галицької ЦРЛ» згідно списку 
(додаток 4);

- забезпечити першочергове і своєчасне обстеження та лікування 
призовників, направлених призовною комісією у лікувальні заклади;

- 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 
військовий комісаріат. По закінченні лікування та обстеження, але не пізніше 
як за дві доби до виписки, повідомляти військовий комісаріат про виписку 
призовника;

- зобов’язати завідуючих відділами медичних закладів (чергових 
лікарів) результати обстеження та лікування оформляти в актах, які призовник 
пред’явив при поступленні, і у 3-х денний термін після виписки надсилати їх 
у військовий комісаріат;

- перед відправкою призовників на обласний збірний пункт м. Івано- 
Франківськ, на 6.00 год. згідно графіка відправок направляти у військовий 
комісаріат лікарів (терапевта, дерматолога, стоматолога) для проведення 
контрольного огляду призовників, які призначені у команди;

- забезпечити лікарів-спеціалістів військово-лікарської комісії на час 
призову необхідним медичним устаткуванням, інструментарієм, 
медикаментами і матеріалом для щеплень згідно із заявкою військового 
комісаріату.

3.1. КЗ «Галицька ЦРЛ» (Л.Журавецький) та КО «Бурштинська 
центральна міська лікарня» (С.Сопільняк):

- до 01.09.2015 року забезпечити рентгенологів та флюорографів 
плівкою, лабораторії - сивороткою для визначення груп крові, з розрахунку на 
500 чоловік Галицького району та 200 чоловік міста Бурштина.

4. Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації 
(І.Матейко), начальнику відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 
М.Тутці:

- для підтримки порядку і проведення виховної роботи серед 
призовників на призовній дільниці з 01 вересня по ЗО листопада 2015 
відрядити в розпорядження військового комісара Галицько-Рогатинського 
ОРВК викладачів допризовної підготовки;

- виділити транспорт для перевезення призовників, включених в 
команди обласного збірного пункту з м. Галича до м. Івано-Франківська;

- 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 військовому комісаріату 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.

5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 
(І.Мацькевич) та фінансовому відділу Бурштинської міської ради 
(О.Петровська) виділити кошти Галицько-Рогатинському ОРВК для 
проведення призову на строкову військову службу до Збройних Сил України 
та інших військових формувань у квітні-травні 2015 року згідно видатків 
передбачених в бюджетах.

6. Галицькому районному центру зайнятості населення (Г.Баранівська):
- сприяти у працевлаштуванні жінок, чоловіки яких призвані на 

строкову військову службу, працевлаштувати солдатів, сержантів, матросів, 
звільнених в запас;

- сприяти військовому комісаріату, 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.

7. Керівникам підприємств, організацій, установ міста та району:
- забезпечити своєчасну та організовану явку призовників, які 

підлягають виклику для проходження медичної та призовної комісії, а також 
на додаткове обстеження або лікування;

- після вручення призовникам повісток на відправку звільнити їх з 
роботи і виплатити їм грошову допомогу згідно з діючим законодавством.

8. Відділу культури та туризму районної державної адміністрації 
(М.Іваськів), відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 
міської ради (Ю.Степась) спільно з військовим комісаріатом організувати і 
провести урочисті проводи призовників на строкову військову службу в 
Народному домі м. Галича до 30.09.2015 року.

9. Міським, селищному, сільським головам здійснити оповіщення 
громадян про їх прибуття на призовну дільницю згідно поданих списків та 
повісток.

Прибуття призовників організувати у визначені дні:
- на призовну комісію о 9.00 год.
- на відправлення на обласний збірний пункт для відправки в 

частини о 7.30 год.
10. Відділу організаційно-інформаційної роботи апарату районної 

державної адміністрації (Т.Сенів) організаційному відділу Бурштинської 
міської ради (О.Кравчишин) забезпечити широке висвітлення інформації про 
проведення призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді 2015 
року, умови прийому громадян України на військову службу за контрактом та 
умови вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні 
підрозділи вищих навчальних закладів Збройних Сил України, інших, 
утворених відповідно до законів України військових формувань за поданням 
військового комісаріату, а також регулярно висвітлювати хід призову.



11. Військовому комісару Галицько-Рогатинського ОРВК К.Яковлеву:
- розробити та погодити з головними лікарями КЗ «Галицька ЦРЛ» та 

КО «Бурштинська ЦМЛ» графіки проходження флюорографії, здачі аналізів 
та проходження медичного огляду призовниками, які підлягають призову;

- організувати проведення інформаційної і роз’яснювальної роботи 
серед громадян Галицького району та м. Бурштина щодо проходження 
строкової військової служби;

щомісяця надавати інформацію голові районної державної 
адміністрації та міському голові про результати проведення засідань 
призовних комісій. 4

12. Галицькому РВ УМВС України в Івано-Франківській області 
(А.Воробчак):

- організувати розшук та доставку призовників, що ухиляються від 
призову, згідно поданої військовим комісаріатом інформації;

- встановити чергування, патрулювання та забезпечення громадського 
порядку нарядами міліції під час відправок призовників на обласний збірний 
пункт з 5.00 год. до 8.00 год.

13. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
даного розпорядження покласти на головного відповідального виконавця — 
Галицько-Рогатинський об’єднаний районний військовий комісаріат 
(К.Яковлев).

14. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
першого заступника голови Галицької районної державної адміністрації Олега 
Прунька та заступника міського голови м. Бурштина Володимира Гулика.

Голова Галицької районної 
державної адміністрації

Ярослав Ба

Міський голова 
штина

Петро Курл»^



Перший заступник голови 
районної державнрї адміністрації

О.Прунько

Заступник керівника апарату -  
начальник відділу організаційно - 
інформаційної роботи апарату 
райодшої державної адміністрації 

Т.Сенів

Керуюча справами
виконкому Бурштинської міської ради

• Ж О.Головашкіна

Завідувач юридичним сектором 
апарату районної державної 
адміністрації

Л.Маланюк.

Начальник юридичного відділу 
Бурштинської міської ради

Начальник відділу загального 
документообігу та контролю 
апарату районної державної 

’ їтррдії
І.Зельманович

Начальник загального 
відділу Бурштинської міської ради

М.Яцик

Головний спеціаліст з питань 
мобілізаційної роботи відділу 
взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної, мобілізаційної 
роботи та надзвичайних ситуацій 
апарату районної державної 
адміністрації

М.Лесів

Військовий комісар 
Г алицько-Рогатинського 
ОРВК С

К.Яковлев



ЗАТВЕРДЖЕНО 
додаток 1
розпорядження голови Галицької РДА
та Бурштинського міського голови
від « 2 6 » &X______ 2015 р. № 2 о^А /срз

Основний склад 
призовної комісії:

перший заступник голови районної державної 
адміністрації, співголова комісії

заступник міського голови м.Бурштина, співголова 
комісії

медсестра поліклінічного відділення КЗ «Галицька 
ЦРЛ», секретар комісії

Члени призовної комісії:

військовий комісар Галицько-Рогатинського 
об’єднаного районного військового комісаріату

Прунько
Олег Г ригорович

Гулик Володимир 
Романович 
Бандура
Марія Миколаївна 

Яковлев
Костянтин Валерійович

Кашуба Галина Богданівна заступник начальника відділу освіти районної
державної адміністрації

Тварок
Наталія Богданівна

Воробчак Андрій 
Романович

головний спеціаліст відділу освіти і науки 
Бурштинської міської ради

начальник Галицького РВ УМВС в Івано- 
Франківській області.

Водославська 
Любов Ярославівна

Слюзар
Людмила Львівна 

Олексин
Галина Миколаївна

заступник головного лікаря КЗ «Галицька ЦРЛ» 

директор Галицького РЦСССДМ

начальник відділу молоді і спорту Бурштинської 
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник керівника апарату -  
начальник відділу організаційно 
інформаційної роботи апарату 
районної
державної адміністрації

■^йЙ^ГІ^Т.Сенів

Керуюча справами виконкому 
міської рада

О.Головашкіна



Кицела
Надія Юліанівна 

Козар
Марія Степанівна

Мельничук 
Віра Григорівна

Гимон Микола 
Володимирович

Трибус
Лариса Зіновієвна

ЗАТВЕРДЖЕНО 
додаток 2
розпорядженням голови Галицької РДА
та Бурштинського міського голови
від « 2 6 » 2015 р. № 20 е/ / ї *  з

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД  
призовної комісії:

керівник апарату Галицької районної державної 
адміністрації, співголова комісії

заступник міського голови м.Бурштина, співголова 
комісії
медсестра поліклінічного відділення КЗ «Галицька 
ЦРЛ», секретар комісії

Члени призовної комісії:
начальник відділення військового обліку та 
бронювання солдат сержантів запасу військового 
комісара Галицько-Рогатинського об’єднаного 
районного військового комісаріату

головний спеціаліст відділу освіти районної 
державної адміністрації.

Рега
Аліна Сергіївна

Гузійчук 
Ігор Богданович

Цибух
Іван Володимирович 

Щурик
Тетяна Йосипівна 

Данилюк
Христина Ярославівна

провіднии спеціаліст відділу освіти та науки 
Бурштинської міської ради

начальник штабу Галицького РВ УМВС в Івано- 
Франківській області

заступник головного лікаря КЗ «Галицька ЦРЛ»

начальник відділу соціальної роботи Галицького 
РЦСССДМ

юрист відділу освіти і науки Бурштинської міської 
ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник керівника апарату — 
начальник відділу організаційно - 
інформаційної роботи апарату
районної Керуюча оправами виконкому
державної адміністрації ,, <_міської^ади

ЧиГеиів ^ О.Головашкіна



ЗАТВЕРДЖЕНО
додаток З
розпорядження голови Галицької РДА 
та Бурштинського міського голови 
від “26  ” ^ ________2015р. №

ГРАФІК .
засідань призовних комісій м.Бурштин та Галицького району, під час осіннього призову 2015 року

№ з/п Назва сільських рад, 
навчальних закладів
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1 Бурштинська м/рада 283 50 50 33 50 50 50
2 Більшівцівська 35 35
3 Бовшівська 22 22
4 Брянська 9 9
5 Блюдниківська 20 20
6 Вікторівська 28 28
7 Височанська 5 5
8 Г алицька 76 35 41
9 Деліївська 5 5
10 Дем'янівська 28 28
11 Демешківська 21 21
12 Дитятинська 6 6
13 Дорогівська 14 14
14 Дубівецька 38 38
15 Жалиборівська 9 9
16 Задністрянська 10 10
17 Залуквянська 40 40
18 Кінашівська 11 11
19 Кінчаківська 4 4
20 Комарівська 33 33



№ з/п Назва сільських рад, 
навчальних закладів
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21 Коростовичівська 10 10
22 Крилоська 29 29
23 Кукільницька 19 19
24 Курівська 6 6
25 Ланівська 4 4
26 Маріямпільська 20 20
27 Мединська 27 27
28 Медухівська 7 7
29 Межигірська 7 7
30 Нараївська 7 7
31 Насташинська 14 14
32 Новоскоморохівська 9 9
33 Озерянська 8 8
34 Перлівецька 4 4
35 Сапогівська 7 7
36 Старомартинівська 9 9
37 Тенетниківська 12 12
38 Тумирська 8 8

39 Тустанська 18 18
40 Яблунівська 3 3

ВСЬОГО: 925 50 50 50 50 50 49 49 49 48 50 48 50 50 50 41 50 50 50 41
Примітка: додаткові дні засідання призовної комісії 30.11.15

ПОГОДЖЕНО:

Заступник керівника апарату -  начальник відділу 
організаційно-інформаційної роботи апарату 
районної державної адміністрації

Т.Сенів

Керуюча справами 
виконкому міської ради

О. Головашкіна



Додаток 4
розпорядження голови Галицької 
РДА
та Бурштинського міського голови 
від «2 6 » о %_____2015 р. № 2с?

С П И С О К  
лікарів-спеціалістів КЗ «Галицька ЦРЛ» 

залучених для медичного освідчення призовників

Основний Резервний
Терапевт В.Манюх Л.Тріщ

Отоларинголог Т.Славська П.Шекета
Травматолог В.Крупа В.Булдовський
Стоматолог Г.Воробець Ю.Водославський

Офтотальмолог Я.Рибчак М.Мосяк
Психіатр О.Бабій Л.Кулинич

Невропатолог Н. Белей Ю.Зозуля
Хірург Б.Вівчаренко О.Кулинич

Дерматолог МХомяк О.Воскобойніков
Медична сестра 

підліткового кабінету
Г.Курдидик Л.Назалевич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник керівника апарату -  
начальник відділу організаційно 
інформаційної роботи апарату 
районної
державної адміністрації

Керуюча справами виконкому 
міської ради

О.Головашкіна
ґ



Пояснювальна записка 
до проекту розпорядження Галицької державної адміністрації

«Про проведення призову громадян Галицького району та міста 
Бурштин на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2015 року»

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Проект даного розпорядження розроблено відповідно до Закону 

України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента 
України від 17.02.2015 року № 88/2015 «Про строки проведення чергових 
призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та 
звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році».

2. Мета і шляхи її досягнення.
Метою даного розпорядження є належне проведення призову громадян 

району на строкову військову службу.
3. Правові аспекти.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.02.2015 

року № 77 «Про проведення в області призову громадян на строкову 
військову службу у 2015 році».

4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Фінансове забезпечення виконання даного розпорядження передбачене 

в межах бюджетних витрат районної програми «Захист Вітчизни».
5. Позиція заінтересованих органів.
Під час розроблення проекту даного розпорядження позиції 

заінтересованих сторін узгодженні без зауважень.
6. Регіональний аспект.
Проект даного розпорядження носить суто регіональний місцевий 

аспект.
7. Громадське обговорення.
Проект даного розпорядження не потребує громадського обговорення, 

але наказ військового комісара з питань призову може бути опублікований в 
місцевій пресі.

8. Прогноз результатів.
Прийняття даного розпорядження визначає конституційний обов’язок 

громадян щодо захисту Вітчизни, забезпечить організоване проведення 
призову в березні квітні 2015 року громадян району чоловічої статі, які до 
дня відправки у військові частини досягай 20 років і не мають права на 
відстрочку.

Головний спеціаліст з питань 
мобілізаційної роботи відділу взаємодії 
з правоохоронними органами, 
оборонної, мобілізаційної роботи 
та надзвичайних ситуацій апарату 

районної державної адміністрації Михайло Лесів



ДОВІДКА 
про погодження проекту розпорядження 

«Про проведення призову громадян Галицького району та міста 
Бурштин на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2015 року»

Проект розпорядження розроблено відділом взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та 
надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації спільно з 
Галицько-Рогатинським ОРВК, виконавчим органом Бурштинської міської 
ради

та погоджено 
без зауважень

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації

Заступник керівника апарату -  
начальник відділу організаційно - 
інформаційної роботи апарату 
районної державної адміністрації

Завідувач юридичного сектору апарату 
районної державної адміністрації

Начальник відділу загального 
документообігу та контролю
апарату районної державної адміністрації Іван Зельманович

Керуюча справами
виконкому Бурштинської міської ради Ольга Головашкіна

Начальник юридичного відділу
Бурштинської міської ради Володимир.Данилюк

Начальник загального
відділу Бурштинської міської ради Марія Яцик

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, 
інші органи, відповідно до пункту 58 Регламенту районної державної 
адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 31.05.2011 року №215 вважаються такими, що погодили 
проект без зауважень.

Головний спеціаліст з питань 
мобілізаційної роботи відділу взаємодії 
з правоохоронними органами, 
оборонної, мобілізаційної роботи 
та надзвичайних ситуацій апарату 
районної державної адміністрації

Олег Прунько

Тарас Сенів

Любов Маланюк


