
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від  04 лютого  2021 року               м. Бережани                                             № 26 -р 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 28.10.2020 року 

№173-р «Про організацію проведення 

приписки громадян 2004 року 

народження до призовної дільниці 

Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату» 

 

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

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

службу», в зв’язку із кадровими змінами ( лист Бережанський ОМТЦК та СП № 

111 від 27.01.21 р.). 

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 28.10.2020 року 

№173-р «Про організацію проведення приписки громадян 2004 року 

народження до призовної дільниці Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату»,  а саме: 

1.1. додаток 1 скасувати, та затвердити склад міської комісії з питань 

приписки в новій редакції, згідно  додатку №1 (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Володимира УРДЕЙЧУКА . 

 

 

Міський голова                                                                   Ростислав  БОРТНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 



 

                                                                   Додаток 1 

                                                                             до розпорядження міського голови 

                                                                 від  04.02.2021року  №26 -р 
 

СКЛАД 

міської комісії з питань приписки 

 

МОРОЗ Богдан Васильович                   Військовий комісар Бережанського 

об’єднаного міського територіального 

центру комплектування та соціальної 

підтримки, голова комісії 

БОБАК Оксана Михайлівна Медсестра поліклінічного відділу КНП 

«Бережанської  центральної міської   

лікарні» Бережанської  міської ради, 

секретар комісії 

Члени комісії : 

ШИНКЛЯРСЬКИЙ Роман Богданович Начальник сектору СППП ВП  № 1  

(м. Бережани)    Тернопільського РУП 

ГУНП в Тернопільській області 

МАКСИМЧАК Оксана Василівна Начальник служби у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської  

ради 

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Олександр 

Ананійович 

Лікар підліткового кабінету 

поліклінічного відділення КНП 

«Бережанської центральної міської 

лікарні» Бережанської міської ради 

МИХАЛЬЧУК Галина Василівна Начальник відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради                                                                        

 

СКЛАД 

резервної міської комісії з питань приписки 
 

БАРАНОВСЬКИЙ Юрій 

Миколайович 

Заступник військового комісара 

Бережанського об’єднаного міського 

територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки, голова комісії 

СНАК Галина Богданівна                          Медсестра поліклінічного відділу КНП 

«Бережанської  центральної міської   

лікарні» Бережанської  міської ради, 

секретар комісії 

 



Члени комісії: 

ГАЙДУКЕВИЧ Олександр 

Володимирович  

Старший дільничий офіцер поліції  

відділу поліції № 1 (м. Бережани) 

Тернопільського РУП ГУНП в 

Тернопільській області 

ШВЕЦЬ Оксана Григорівна Інспектор шкіл - провідний спеціаліст   

відділу освіти, молоді, спорту 

Бережанської міської  ради 

БЕЗУСОВА Тетяна Володимирівна Головний спеціаліст служби у справах 

дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської  ради 

КОРБИЛО  Ярослав Володимирович Медичний  директор КНП «  

Бережанської  центральної міської   

лікарні» Бережанської  міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Ірина МИГОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


