
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

17 червня 2021 року                        м. Бережани                                         № 155-р 

 

Про призначення відповідальних осіб за 

ведення військового обліку та 

бронювання військовозобов’язаних  і  

призовників в управлінні Бережанської 

міської ради, самостійних структурних 

підрозділах та на території сільської 

місцевості Бережанської міської 

територіальної громади 

 

Відповідно до законів України «Про оборону України», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і 

військову службу, «Порядку організації та ведення  військового обліку  

призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України  від 07.12.2016 р.  № 921 (зі змінами), керуючись  статтями 

12, 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Призначити  Яцишин Руслану Василівну, головного спеціаліста з питань 

кадрової роботи міської ради, відповідальною за ведення військового обліку та  

бронювання  військовозобов’язаних  і призовників, які входять у структуру 

управління Бережанської міської ради. 

2. У разі відсутності головного спеціаліста з питань кадрової роботи 

міської ради Яцишин Р.В., виконання обов’язків щодо ведення військового 

обліку та  бронювання  військовозобов’язаних  і призовників в управлінні 

Бережанської міської ради покласти на Костишина Олега Степановича, 

провідного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи та ведення військового 

обліку відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами,  мобілізаційної роботи міської ради. 

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів міської ради (відділів, 

управлінь), комунальних підприємств міської ради, покласти обов’язки ведення 

військового обліку та бронювання військовозобов’язаних  і призовників 

(начальників та працівників, що входять в структуру відділів, управлінь, 

підприємств) у підпорядкованих установах (підприємствах) на осіб, які 

відповідають за кадрову роботу, про що винести відповідні накази. Інформацію 



про відповідальних осіб надати до Бережанського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

4. Призначити відповідальними за організацію та ведення військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання 

військовозобов’язаних у сільській місцевості старостинських округів 

Бережанської міської територіальної громади старост: 

- Дудар Ольгу Тадеївну- Шибалинський старостинський округ; 

- Тимович Любов Миколаївну   -  Урманський  старостинський  округ; 

- Ціцюру  Галину Іванівну  -  Куропатницький  старостинський  округ; 

- Серафименко Галину  Михайлівну  -  Надрічнянський  старостинський 

округ; 

- Грабар Оксану  Іванівну -  Посухівський старостинський  округ; 

- Кізімович Галину  Михайлівну -  Біщівський старостинський  округ; 

- Колісник Романа Васильовича- Жуківський старостинський округ; 

- Гевко Лілію Петрівну  - Потуторський  старостинський  округ; 

- Квасницьку Ганну Миронівну -  Жовнівський  старостинський  округ. 

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів міської ради (відділів, 

управлінь), комунальних підприємств міської ради, розробити та затвердити 

посадові інструкції відповідальних осіб за ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників, ознайомити з ними відповідальних осіб 

під підпис. 

6. Заступнику міського голови Володимиру Урдейчуку розробити для 

старост посадові інструкції відповідальних осіб за ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників, подати їх на затвердження міському 

голові та ознайомити з ними старост під підпис.  

7. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами,  мобілізаційної роботи міської ради спільно із 

Бережанським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та 

соціальної підтримки провести навчання з особами, відповідальними за ведення 

військового обліку. 

8. Контроль за виконанням даного розпорядження доручити заступнику 

міського голови Володимиру Урдейчуку. 

 

 

Міський голова                                                                Ростислав БОРТНИК 


