
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 25 жовтня  2018 р.                   м. Бережани                                             № 227-р 
 

Про організацію проведення приписки 

громадян 2002 року народження до призовної 

дільниці Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату в м. Бережани,        

с. Рай та с. Лісники 
 

Відповідно до ст. 36, ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 14 Закону України «Про  військовий обов’язок і військову 

службу», з метою організованого проведення приписки громадян України до 

призовної дільниці:  

 

1. Провести в січні-березні 2019 року приписку до призовної дільниці 

Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату громадян 2002 

року народження та старших віком, які з тих чи інших причин не були раніше 

взяті на військовий облік.   

2. Медичне обстеження проводити з 01 грудня 2018 року.  

3. Затвердити основний та резервний склад міської комісії з питань 

приписки, що додається (додаток 1). 

4. Затвердити основний та резервний склад лікарів – спеціалістів, які 

залучаються для проведення медичного огляду громадян, що додається 

(додаток 2). 

5. Бережанському об’єднаному міському військовому комісаріату (далі - 

Бережанський ОМВК): 

5.1. Провести заняття з відповідальними посадовими особами  за ведення 

військового обліку  щодо організації проведення приписки юнаків 2002 року 

народження до призовної дільниці на базі Бережанського  ОМВК. 

5.2. Провести  інструкторсько-методичне заняття  з членами комісії з 

питань приписки  щодо організації проведення приписки юнаків    2002 року 

народження до призовної дільниці  на базі  Бережанського  ОМВК у листопаді 

2018 року. 

6. Керівникам  підприємств, установ та організацій, навчальних закладів             

м. Бережани, виконавчому комітету міської ради вжити заходів для 

забезпечення організованого та своєчасного прибуття громадян до 

Бережанського ОМВК для проведення приписки згідно затвердженого графіку. 



7. Рекомендувати головному лікарю Бережанської центральної районної 

комунальної лікарні Вриднику В.Р.:  

- забезпечити медичну комісію необхідними матеріалами, інструментарієм, 

плівкою для флюорографічного обстеження, господарським майном, які 

необхідні для медичного огляду громадян при приписці до призовної  дільниці  

Бережанського ОМВК; 

-   провести необхідне медичне обстеження юнаків; 

- на час роботи медичної комісії забезпечити її необхідним медичним 

персоналом для якісної та оперативної роботи з медичною документацією. 

8. З метою проведення додаткового медичного обстеження призовників в 

лікувальних установах м. Тернопіль затвердити графік виділення 

автотранспорту міської ради для перевезення призовників, що додається 

(додаток №3). 

9. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради в 

разі необхідності виділити кошти для друкування формалізованих бланків на 

особові справи  та для заправки автотранспорту для перевезення призовників на 

додаткове медичне обстеження в лікувальні заклади м. Тернопіль.  

10. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

виділити технічного працівника на період роботи призовної дільниці. 

11. Начальнику Бережанського ВП ГУ Національної поліції в 

Тернопільській області створити оперативну групу для розшуку і доставки 

призовників, які ухиляються від приписки до призовної дільниці, погодити з 

Бережанським ОМВК план дій на весь період приписки. 

12. Рекомендувати  редакції районної газети «Бережанське віче» 

висвітлювати в засобах масової інформації хід проведення приписки громадян 

до призовної дільниці. 

13. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 30.10.2016 р. № 607 «Про організацію проведення приписки громадян 2001 

року народження до призовної дільниці Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату в   м. Бережани, с. Рай та с. Лісники». 

14. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бойко М.І. 

 
 

 Міський голова                                      В.Я. МУЗИЧКА 

         Тиманський О.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


