
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 28 серпня 2017 р.                                                              № 483 

 

Про організацію  в м. Бережанах, с. Рай,   

с. Лісники    призову громадян України 

чоловічої статі на   строкову   військову    

службу  у жовтні – листопаді 2017 року 

 

 

Відповідно  до статей 15, 16, 38, 43 Закону України  «Про військовий 

обов’язок і військову  службу», Указу Президента України  від 24 лютого 2017  

року 44/2017  «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2017 році», «Положення про підготовку і 

проведення призову громадян України на строкову військову службу та 

прийняття призовників на військову службу за контрактом», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів від 21 березня 2002 року № 352. 

 

1. Провести в жовтні - листопаді  2017 року призов громадян України 

чоловічої статі на строкову військову службу  юнаків 1999 року народження,  

яким до дня відправки у військові частини виповнюється 18 років і які не мають 

права на відстрочку  від призову на строкову військову службу, та призовників 

1990 – 1998 років народження, які втратили право на відстрочку від призову.  

2. Затвердити основний та резервний склад міської призовної комісії, що 

додається. 

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

залучаються для проведення медичного огляду, що додається. 

4. Затвердити графік виділення автотранспорту для відправки призовників 

для проведення поглибленого медичного обстеження в медичних закладах 

області та відправки молодого поповнення на обласний збірний пункт              

м. Тернопіль, що додається. 

5.  Для забезпечення відправок в м. Тернопіль молодого поповнення на 

обласний збірний пункт  виділити   у користування Бережанського об’єднаного 

міського військового комісаріату  службовий автомобіль міської ради марки 

ДЕО Ланос, державний номер  ВО 9307 АК.  



5.1. Списання бензину проводити за окремими подорожніми листами, у 

яких робити відмітку «Використання автомобіля для забезпечення відправок 

молодого поповнення на  збірний пункт». 

6. Головному лікарю Бережанської центральної районної комунальної 

лікарні Вриднику В.Р.:  

6.1. Забезпечити організацію проходження медичного огляду 

призовниками на базі Бережанської  центральної районної комунальної лікарні,  

а  лікарів спеціалістів інструментарієм та  господарським  майном, необхідним 

для медичного огляду призовників . 

6.2. На час роботи лікарів спеціалістів забезпечити їх повним складом 

медичного персоналу, в тому числі середнім медичним персоналом для якісної 

та оперативної роботи з медичною документацією. 

6.3. Згідно пункту 2.5 другого розділу «Положення про військово-

лікарську експертизу у Збройних Силах України», затвердженого наказом 

Міністерства оборони України від 14.08.2008 року №402, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 17.11.2008 року за №1109/15800 (зі змінами), 

визначити  порядок  проведення  безкоштовних  лабораторних  та спеціальних  

досліджень  призовників  на базі  лікувального закладу району, а  саме:  

- серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини 

(ВІЛ); 

- антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), 

- антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV); 

- реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); 

- групу крові на резус-належність; 

- проводити флюорографічне обстеження органів грудної клітки; 

- профілактичні щеплення у відповідності з календарем профілактичних 

щеплень. 

7. Керівникам навчальних закладів, підприємств, установ і організацій 

забезпечити прибуття юнаків на призовну дільницю  Бережанського 

об’єднаного міського  військового комісаріату. 

8. Начальнику Бережанського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській 

області:  

8.1. Всебічно сприяти Бережанському об’єднаному міському військовому 

комісаріату у проведенні розшуку осіб, які ухиляються від призову , їх доставці 

на військовий комісаріат. 

8.2. Подавати в  військовий комісаріат списки осіб 1990 – 1999 років 

народження, які притягались до адміністративної та кримінальної 

відповідальності, знаходяться під слідством, судом. 

8.3. Забезпечити на території Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату дотримання правил громадського порядку  в дні 

відправок призовників на обласний збірний пункт .  

9. Відділу освіти, молоді та спорту спільно, відділу  культури,  туризму та 

релігій міської ради спільно з військовим комісаріатом організувати урочисті 

відправки юнаків на службу в  Збройні Сили України. 

10. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи спільно із спеціалістом з 

питань інформаційної діяльності та зв’язках з громадськістю систематично 



висвітлювати в засобах масової інформації заходи під час проведення чергового  

призову громадян на строкову військову службу. 

11. Військовому комісару Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату (Богданов В.Ю.), спільно з  відділом  з  питань 

цивільного  захисту  населення,  взаємодії  з  правоохоронними  органами та  

мобілізаційної  роботи   міської ради (Кисельов С.В).,  до початку призову  

провести інструкторсько-методичні заняття  з відповідальними за ведення 

військового обліку по м. Бережани, з членами міської призовної комісії, 

технічним  персоналом та з лікарями – спеціалістами, які залучаються для 

проведення медичного огляду. 

12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського  

голови  від 06.03.2017 року № 110  «Про організацію в м. Бережанах, с. Рай та 

с. Лісники призову громадян чоловічої статі на   строкову   військову    службу  

у квітні - травні 2017 року».  

13. Контроль за виконанням розпорядження покласти  на  заступника 

міського голови Бойко М.І 

 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                               

 Кисельов С.В. 

Костишин О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 


