
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

голови районної державної адміністрації 

від 15 березня 2021 року №47/01-1   

  

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р.        

№ 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову 

громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 

військову службу за контрактом» (із змінами), на виконання Указу 

Президента України від 24 лютого 2021 року № 71/2021 «Про звільнення в 

запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 

призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 

2021 році» та розпорядження голови Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 09 березня 2021 року № 166/01.02-01 «Про організацію в 

області призову громадян України на строкову військову службу у 2021 році», з 

метою своєчасної та якісної підготовки до проведення призовів громадян 

України на строкову військову службу та для підтримання Збройних Сил 

України, інших військових формувань у боєздатному стані, нарощування їх 

здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам:  
 

       Внести до розпорядження голови районної державної адміністрації від        

15 березня 2021 року №47/01-1 «Про організацію в Чортківському районі 

призову громадян  України чоловічої статі у 2021 році» такі зміни:  

 

1. Підпункти 2, 4 пункту 8, викласти в такій редакції: 
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«2)  у березні-червні та у вересні-грудні 2021 року на період проведення 

медичного обстеження та призову юнаків на строкову військову службу 

звільнити членів медичної комісії від виконання своїх обов’язків за основним 

місцем роботи та направити їх у     розпорядження  центрів  комплектування та 

соціальної підтримки, зберігаючи при цьому середньомісячний заробіток;»; 

«4) медичний огляд призовників, які підлягають призову на строкову 

військову службу, розпочати та проводити у березні-червні та у вересні-грудні 

2021 року згідно з графіком ОМТЦК та СП та РТЦК та СП:». 

2.  Пункт 12 викласти в такій редакції: 

«12. Чортківському об’єднаному міському територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки, Борщівському, Бучацькому, 

Гусятинському, Заліщицькому, Монастириському районним територіальним  

центрам комплектування та соціальної підтримки,  по завершенню чергового 

призову інформувати про підсумки проведення призовної кампанії у квітні-

червні та жовтні-грудні 2021 року Чортківську районну державну 

адміністрацію не пізніше 15 липня 2021 року та 14 січня 2022 року.». 

 

 

Голова адміністрації                                                     Володимир ШИПІТКО 

 
 

 

 

 

 
                    Михайло Демчук 

 

                    Борис Гусак 

 

                    Володимир Мельник 

 

                    Володимир Коцюк 

 

                    Олеся Лобур 

 

                    Ганна Бурак 

 

 

 


