
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  31 травня   2016 р.     № 239 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про заходи щодо організаційного 
забезпечення чергового призову громадян 
України на строкову військову службу у 
2016 році. 
 

Керуючись   ст.ст.12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

відповідно  до статей 15, 34, 38 Закону України «Про військовий обов'язок і військову 

службу», статей 15 і 16 Закону України «Про оборону України»,  на виконання Указу 

Президента України від 29 березня 2016 року № 122/2016 «Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові 

призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році» та доручення 

голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 25 травня 2016 року № 35 

«Про заходи щодо організаційного забезпечення чергового призову громадян України 

на строкову військову службу у 2016 році»: 

 

1. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії  з правоохоронними 
органами та мобілізаційної роботи міської ради спільно з Бережанським об’єднанням 
міським військовим комісаріатом: 

1) забезпечити своєчасне сповіщення призовників про необхідність прибуття до 
міського військового комісаріату керівниками МКП «Господар», об’єднань співвласників 

багатоквартирних житлових будинків та інших організацій або підприємств і установ, що 

здійснюють експлуатацію будинків;  
2) довести до відома керівників підприємств, установ, організацій і навчальних 

закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, інформацію стосовно 

необхідності забезпечення ними своєчасного прибуття громадян призовного віку до 

призовної дільниці; 

3) утворити 2  мобільні  оперативні  групи  оповіщення  спільно з працівниками 

міського військового комісаріату та Бережанського відділу поліції  Головного управління 

Національної поліції України в Тернопільській області для забезпечення розшуку, 

затримання та доставки в міський військовий комісаріат призовників, що ухиляються від 

призову на строкову військову службу та зобов’язати:  
- здійснити перевірку проведення керівниками підприємств, установ та 

організацій оповіщення громадян, які призиваються на строкову військову службу; 

- забезпечити вручення повісток громадянам, які призиваються на строкову 

військову службу для проходження медичного огляду, з метою визначення їх 

придатності до строкової військової служби; 

- інформувати в обов’язковому порядку представників прокуратури, залучених 
до чергування у міському військовому комісаріаті, у разі виявлення порушень 



законодавства України під час проведення призову громадян, які призиваються на 

строкову військову службу;  
4) забезпечити організацію своєчасного прибуття та доставки громадян, які 

призиваються на строкову військову службу під час проведення чергового призову, до 

пунктів прийому особового складу військових частин; 

- забезпечити вручення повісток громадянам, які призиваються на строкову 

військову службу для проходження медичного огляду, з метою визначення їх 

придатності до строкової військової служби; 

- інформувати в обов’язковому порядку представників прокуратури, залучених 
до чергування у військових комісаріатах, у разі виявлення порушень законодавства 
України під час проведення призову громадян, які призиваються на строкову військову 

службу;  
4) забезпечити організацію своєчасного прибуття та доставки громадян, які 

призиваються на строкову військову службу під час проведення чергового призову, до 

пунктів прийому особового складу військових частин; 

2. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії  з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи міської ради інформувати сектор з питань 

запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 

роботи апарату обласної державної адміністрації до 25 липня 2016 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження  покласти на першого заступника 
міського голови Адамовича П.П. 
 

 

          Міський голова         В.Я. МУЗИЧКА 

                 Кисельов С.В.



 


