
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 27 січня 2017 р                                                                                          № 35 
 
 

 
Про утворення міської комісії у справах 
альтернативної (невійськової) служби  

 
Керуючись ст. 12, 36, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у відповідності до ст.7 Закону України «Про альтернативну 

(невійськову) службу», постанови Кабінету Міністрів України від10.11.1999 р. 

№ 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування 

Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» з метою 

забезпечення реалізації конституційного права громадян, на проходження 

альтернативної (невійськової) служби, організації та здійснення контролю за 

проходженням громадянами України альтернативної (невійськової) служби:  

 

1. Утворити міську комісію у справах альтернативної (невійськової) 

служби (далі комісія). 

Головою комісії призначити заступника міського голови Бойко М.І. 

2. Затвердити Положення про комісію у справах альтернативної 

(невійськової) служби згідно з додатком №1. 

3. Затвердити посадовий склад комісії згідно з додатком № 2. 

4. Голові комісії організувати роботу комісії у відповідності до нормативно 

правових актів та Положення  про міську комісію у справах альтернативної 

(невійськової) служби. 

5. Міській комісії у справах альтернативної (невійськової) служби 

забезпечити проходження громадянами України альтернативної служби на 

підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у  

державній, комунальній власності діяльність яких у першу чергу пов'язана  із  

соціальним  захистом  населення, охороною здоров’я, захистом довкілля,    

будівництвом, житлово-комунальним  господарством. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

Міський голова                                                   В.Я. МУЗИЧКА 

 
О.С. Тиманський 

    С.В. Кисельов  



Додаток № 1 

до розпорядження міського                  

голови 27 січня 2017 р. № 35 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міську комісію у справах альтернативної (невійськової) служби 

при виконавчому комітеті Бережанської міської ради 

 

1. Міська комісія у справах альтернативної (невійськової) служби (далі –

комісія) є постійно діючим органом при виконавчому комітеті Бережанської 

міської ради, створена відповідно до Закону України «Про альтернативну 

(невійськову) службу» для вирішення питань проходження громадянами 

України альтернативної (невійськової) служби (далі - альтернативна служба). 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про альтернативну (невійськову) службу», постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 листопада 1999 року № 2066 «Про затвердження 

нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про 

альтернативну (невійськову) службу» та іншими нормативно-правовими 

актами України, а також рішеннями виконавчого комітету міської ради, 

розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

3. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби при 

виконавчому комітеті Бережанської міської ради: 

- забезпечує у визначених законодавством межах реалізацію права 

громадян на альтернативну службу; 

- розглядає в установленому порядку та у визначені строки заяви громадян 

про направлення на альтернативну службу, про зміну місця проходження 

служби, дострокове звільнення, та приймає відповідні рішення; 

- розглядає питання про ухилення громадянина від проходження 

альтернативної служби або вчинення інших дій, на які він згідно із 

законодавством не має права, та приймає відповідні рішення; 

- здійснює контроль за проходженням громадянами альтернативної 

служби, додержанням законодавства з питань альтернативної служби 

власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими органами 

та вживає належних заходів; 

- проводить роз’яснювальну роботу щодо проходження альтернативної 

служби; 

- веде облік громадян, направлених на альтернативну службу, громадян, 

звільнених з альтернативної служби, та громадян, звільнених від призову на 

військові (навчальні та спеціальні) збори; 

- складає та подає в установленому порядку статистичну звітність з питань 

альтернативної служби; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про 

альтернативну (невійськову) службу». 

4. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби має право: 

- залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади 

до розгляду питань, що стосуються проходження громадянами альтернативної 



(невійськової) служби); 

- одержувати в установленому порядку відповідно від підприємств, 

установ, організацій, об’єднань громадян, у тому числі релігійних, інформацію, 

документи інші матеріали, що стосуються питань, пов’язаних з реалізацією 

права громадян на альтернативну службу; 

- організовувати перевірку додержання підприємствами, установами, 

організаціями, на яких громадяни проходять альтернативну службу, 

законодавства з питань альтернативної служби; 

- подавати власникам підприємств, установ, організацій або 

уповноваженим ними органам обов’язкові для розгляду пропозиції з питань 

проходження громадянами альтернативної служби, а також відповідні 

матеріали для притягнення до відповідальності посадових осіб цих 

підприємств, установ, організацій, які порушують вимоги законодавства про 

альтернативну службу. 

5. Комісія утворюється у складі: голови, заступника голови, 

відповідального секретаря та членів комісії, до якої включаються працівники 

органів місцевого самоврядування, а також працівники військового комісаріату. 

6. Головою комісії призначається заступник міського голови, який 

організовує роботу комісії та несе відповідальність за виконання покладених на 

комісію завдань, до компетенції якого належать питання проходження 

альтернативної служби. 

7. Заступник голови комісії у справах альтернативної (невійськової) 

служби виконує доручення голови комісії, а також обов’язки голови комісії у 

разі його відсутності. 

8. Відповідальний секретар комісії забезпечує ведення діловодства комісії, 

підготовку аналітичних, статистичних та інформаційних матеріалів, необхідних 

для вирішення питань, що належать до компетенції комісій, їх зберігання, а 

також облік документації комісії. Відповідальним секретарем комісії 

призначається спеціаліст І категорії з питань інформаційної діяльності та 

зв’язках з громадськістю Бережанської міської ради. 

9. Засідання комісії проводяться в міру потреби і оформляються 

протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії. 

Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менше 

як дві третини складу комісії. 

У засіданні комісії беруть участь особи, щодо яких вирішується питання 

проходження альтернативної служби. У разі потреби, на засідання можуть 

запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, в тому числі 

релігійних, та інші особи. 

10. Комісія приймає рішення більшістю голосів членів комісії, присутніх 

на засіданні. Рішення комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими 

для виконання органами виконавчої влади, підприємствами установами та 

організаціями. Рішення комісії підписуються головою комісії (у разі його 

відсутності - заступником голови) та відповідальним секретарем комісії. 

Рішення комісії може бути оскаржено до комісії вищого рівня або до суду. 

Рішення комісії, що суперечить законодавству, може бути скасоване комісією 

вищого рівня або судом. 



11. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії 

у справах альтернативної (невійськової) служби здійснює відповідно 

Бережанська міська рада. 

12. Комісія у своїй роботі використовує штамп і печатку виконавчого 

комітету Бережанської міської рад. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради        О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до розпорядження міського                  

голови 27 січня 2017 р. № 35 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

 комісії з питань  альтернативної (невійськової) служби 

Бережанської міської ради 

 

Основний склад 

комісії з питань  альтернативної 

(невійськової) служби 

Резервний склад 

комісії з питань  альтернативної 

(невійськової) служби 

Керівний склад 

- заступник голови міської ради,   

голова комісії 

- керуючий справами  

- начальник відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи            

-  начальник юридичного відділу, 

заступник голови комісії 

- спеціаліст І категорії з питань 

інформаційної діяльності та зв’язках з 

громадськістю, секретар комісії 

- головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи            

Члени комісії 

- начальник юридичного відділу - начальник відділу – юрист «Центру 

надання адміністративних послуг»  

- начальник відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради 

- зачальник служби  у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сімям з 

дітьми та молоді 

- директор Бережанського районного 

центру зайнятості (за згодою) 

- заступник директора – начальник 

відділення надання соціальних послуг 

Бережанського районного центру 

зайнятості (за згодою)  

- завідувач поліклінічним 

відділенням Бережанської 

центральної районної комунальної 

лікарні (за згодою) 

- лікар підліткового кабінету 

поліклінічного відділення 

Бережанської центральної районної 

комунальної лікарні (за згодою) 

- начальник відділення 

комплектування Бережанського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату (за згодою)    

- головний спеціаліст відділення 

комплектування Бережанського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату (за згодою) 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради        О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова м. Бережани 

____________В.Я.МУЗИЧКА 

27 січня  2017 р.  

 

СКЛАД 

 комісії з питань  альтернативної (невійськової) служби 

Бережанської міської ради 

 

Керівний склад комісії: 

БОЙКО 

Марія Іванівна 

заступник голови міської ради,   голова комісії 

КИСЕЛЬОВ  

Сергій Васильович 

начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи   заступник голови комісії 

ДУЛЬКО  

Христина Іванівна 

спеціаліст І категорії з питань інформаційної 

діяльності та зв’язках з громадськістю, секретар 

комісії  

Члени комісії: 

ЗАГНІЙНА 

Ірина Василівна 

начальник юридичного відділу 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

ДУБІНСЬКИЙ 

Богдан Михайлович 

 директор Бережанського районного центру 

зайнятості (за згодою) 

БАРАНОВСКИЙ 

Юрій Миколайович 

начальник відділення комплектування Бережанського 

об’єднаного міського військового комісаріату (за 

згодою)    

ПІЦАНЬ 

Галина Петрівна 

завідувач поліклінічним відділенням Бережанської 

центральної районної комунальної лікарні (за згодою) 

 

 

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради        О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 


