
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

від _______________                                                                   №566 

Про проведення призову громадян Галицького 

району, Більшівцівської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади та міста 

Бурштин на строкову військову службу у 

жовтні - грудні 2019 року 

 

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок та військову 

службу», Указів  Президента України від 30.01.2019 року №22/2019 «Про 

звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення 

чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову 

службу у 2019 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» та від 07.12.2016 року № 921 «Про 

затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних» розпорядження обласної державної адміністрації від 

04.03.2019 року № 72 «Про проведення в області призову громадян на строкову 

військову службу у 2019 році»: 

1. Провести у жовтні - грудні 2019 року в Галицькому районі, 

Більшівцівській селищній раді об’єднаній територіальній громаді 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. 
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Пояснювальна записка 

до проекту розпорядження Галицької державної адміністрації 

«Про проведення призову громадян Галицького району, Більшівцівської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади та міста Бурштин на 

строкову військову службу у жовтні - грудні 2019 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 

30.01.2019 року № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців 

строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови 

громадян України на строкову військову службу у 2019 році». 

2. Мета і шляхи її досягнення. 

Метою даного розпорядження є належне проведення призову громадян 

району на строкову військову службу. 

3. Правові аспекти. 

 Розпорядження  обласної державної адміністрації від 04.03.2019 року № 

72 «Про проведення в області призову громадян на строкову військову службу 

у 2019 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 жовтні - грудні 2019 року громадян району чоловічої статі, які до дня 

відправки у військові частини досягли 20 років і не мають права на відстрочку. 

 

 

Головний спеціаліст відділу взаємодії 

з правоохоронними органами,  

оборонної, мобілізаційної роботи  

та цивільного захисту апарату 

районної державної адміністрації                                          Василь Цапюк 

 

________________2019р.



 

ДОВІДКА 

про погодження проекту розпорядження 

«Про проведення призову громадян Галицького району, Більшівцівської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади та міста Бурштин на 

строкову військову службу у жовтні - грудні 2019 року» 
 

 Проект розпорядження розроблено відділом взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату 

районної державної адміністрації спільно з Галицьким РВК, Більшівцівською 

селищною радою об’єднаною територіальною громадою,  виконавчим органом 

Бурштинської міської ради 

 

та погоджено 

без зауважень 

 

 

Перший заступник голови 

районної державної адміністрації                               Сергій Канюка 

 

Керівник апарату 

районної державної адміністрації                               Іван Зельманович 

 

Начальник відділу  

правового забезпечення апарату 

районної державної адміністрації                                 Любов Маланюк 

 

Завідувач сектору контролю 

апарату районної державної адміністрації                  Олеся Кучинська 

 

Провідний спеціаліст  відділу  

документального забезпечення 

апарату районної державної адміністрації                  Ольга Гелемей 

 

 

Керуюча справами  

виконкому Бурштинської міської ради                         Світлана Видай 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу  

Бурштинської міської ради                                            Андрій Пергельський

  

 

Начальник загального  

відділу Бурштинської міської ради                                Марія Яцик  

 

 



Заступник селищного голови Більшівцівської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади           Марія Щепанська 

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші 

органи, відповідно до пункту 9.5  Регламенту районної державної адміністрації 

затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

11.10.2018 року №791 вважаються такими, що погодили проект без зауважень. 

 

 

Головний спеціаліст відділу взаємодії 

з правоохоронними органами,  

оборонної, мобілізаційної роботи  

та цивільного захисту апарату  

районної державної адміністрації                                          Василь Цапюк 

 

____________   2019 р. 



 

 

Перший заступник голови районної  

державної адміністрації 

 

С.Канюка___________   

 

 

Керівник апарату районної державної 

адміністрації 

 

І.Зельманович____________ 

Заступник селищного 

голови Більшівцівської 

селищної ради 

об’єднаної 

територіальної 

громади  

 

М.Щепанська_______ 

 

 

Керуюча справами  

виконкому Бурштинської 

міської ради 

 

С. Видай __________ 

 

Головний спеціаліст 

юридичного відділу  

Бурштинської міської 

ради 

 

А.Пергельський________         

 

Начальник відділу  

правового забезпечення апарату 

районної державної  

адміністрації 

 

Л.Маланюк _____________ 
 

 

 Начальник загального  

відділу Бурштинської 

міської ради 

 

 

М. Яцик _____________ 

 

Провідний спеціаліст  відділу  

документального забезпечення 

апарату районної державної 

адміністрації   

                 

О.Гелемей_______________________  

 

 

  

Завідувач сектору контролю 

апарату районної державної 

адміністрації 

 

О.Кучинська ______________ 

  

 

 

Головний спеціаліст відділу взаємодії 

з правоохоронними органами, 

оборонної, мобілізаційної роботи  

та цивільного захисту апарату 

районної державної  

адміністрації                                           

 

В.Цапюк_______________ 
 

  


