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ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Чортків               № __________ 

Про організацію в Чортківському 
районі призову громадян України 
чоловічої статі у квітні-червні 
та у жовтні-грудні 2022 року

Відповідно до Закону України «Про загальний 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 29 грудня 2021 року № 687/2021 «Про звільнення в 
запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 
2022 році» та розпорядження голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації від 09 лютого 2022 року № 67/01.02-01 «Про організацію в області 
призовів громадян України на строкову військову службу у квітні-червні та у 
жовтні-грудні 2022 року», 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:

1. Визначити зони відповідальності, враховуючи зміни адміністративно-
територіального устрою району:

1) Чортківському районному територіальному центру комплектування та 
соціальної підтримки (за місцем розташування – м.Чортків):

- Білобожницька територіальна громада, Заводська територіальна громада,  
Колиндянська територіальна громада, Нагірянська територіальна громада, 
Чорківська територіальна громада;

2) для першого відділу Чортківського районного  територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки (м. Гусятин):
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- Гусятинська територіальна громада, Васильковецька територіальна 
громада, Гримайлівська територіальна громада, Копичинецька територіальна 
громада, Хоростківська територіальна громада;

3) для другого відділу Чортківського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки (м.Борщів):

- Борщівська територіальна громада, Більче-Золотецька територіальна 
громада, Іване-Путівська територіальна громада, Мельниця-Подільська 
територіальна громада, Скала-Подільська територіальна громада;

4) для третього відділу Чортківського районного  територіального  центру 
комплектування та соціальної підтримки (м. Бучач):

- Бучацька територіальна громада, Золотопотіцька територіальна громада, 
Трибухівська територіальна громада;

5) для четвертого відділу Чортківського районного  територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки (м. Заліщики):

- Заліщицька територіальна громада, Товстенська територіальна громада; 
6) для п’ятого відділу Чортківського районного  територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (м. Монастириська):
- Монастириська територіальна громада, Коропецька територіальна 

громада.
2. Утворити основний та резервний склад призовної комісії:
1) при Чортківському районному територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки (м.Чортків) у складі згідно з додатком 1 та у 
резервному складі згідно з додатком 2;

2) при першому відділі  Чортківського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки (м.Гусятин) у складі згідно з додатком 
3 та у резервному складі згідно з додатком 4;

3) при другому відділі Чортківського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки (м. Борщів)  у складі згідно з додатком 
5 та у резервному складі згідно з додатком 6;

4) при третьому відділі  Чортківського районного територіального центру  
комплектування та соціальної підтримки (м. Бучач) у складі згідно з додатком 7 
та у резервному складі згідно з додатком 8;

5) при четвертому відділі Чортківського  районного територіального 
центру  комплектування та соціальної підтримки (м. Заліщики ) у складі згідно 
з додатком 9 та у резервному складі згідно з додатком 10;

6) при п’ятому відділі Чортківського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки (м. Монастириська) у складі згідно з 
додатком 11 та у резервному складі згідно з додатком 12.

3. Чортківському районному територіальному центру комплектування та 
соціальної підтримки та його відділам (далі – Чортківському РТЦК та СП): 

1) провести черговий призов громадян Чортківського району чоловічої 
статі 1995-2004 років народження на строкову військову службу до Збройних 
Сил України та інших військових формувань України у квітні-червні та у 
жовтні-грудні 2022 року;
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2) на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших 
військових формувань України здійснювати відправку придатних за станом 
здоров’я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, 
до дня відправлення у військові частини яким виповнилося 18 років, та старших 
осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення від призову 
на строкову військову службу або відстрочку;

3) скласти графіки роботи призовної комісії та затвердити їх у голови 
Чортківської районної державної адміністрації, встановити безпосередній 
контроль за їх виконанням;

4) забезпечити висвітлення роботи комісії та хід призову через засоби 
масової інформації району.

4. Першому заступнику голови районної державної адміністрації Михайлу 
ДЕМЧУКУ спільно з об’єднаними територіальними громадами забезпечити 
організацію перевезення призовників на Тернопільський обласний збірний 
пункт для проходження контрольних медичних комісій та відправки команд 
призовників у Збройні Сили України та інші військові формування України 
згідно доведених додатково графіків проходження медичних комісій та 
відправки команд призовників.

5.  Районній призовній  комісії здійснити заходи по організації медичного 
огляду призовників та призову громадян України на строкову військову службу 
з призначенням їх для служби у Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях України.

6. Виконкомам органів місцевого самоврядування, керівникам 
підприємств, установ, організацій та господарств району незалежно від форм 
власності:

1) організувати урочисті проводи призовників «Дні призовника» із 
залученням представників органів виконавчої влади, молодіжних і 
ветеранських організацій, військових частин;

2) забезпечити призовників транспортними засобами для доставки з 
населених пунктів району у Тернопільський ОТЦК та СП.

7. Керівникам підприємств, установ, організацій, господарств і навчальних 
закладів району незалежно від форм власності:

1) не направляти призовників без погодження з територіальними центрами 
комплектування та соціальної підтримки у відрядження за межі району та за 
кордон в період проведення призову і відправок у Збройні Сили України та 
інші військові формування України;

2) приділити увагу, належну турботу сім`ям юнаків, які призвані на 
строкову військову службу.

8.    Головним лікарям закладів охорони здоров’я Чортківського району: 
1) для забезпечення якісного медичного обстеження призовників, роботи 

медичної комісії виділити необхідний медичний інвентар та обладнання, а 
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також медикаменти на призовну дільницю згідно заявки Чортківського РТЦК 
та СП;

2) у березні-червні та у вересні-грудні 2022 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;

3) для проведення стаціонарного лікування та обстеження призовників під 
час проведення чергового призову виділити по 10 ліжко-місць в вище згаданих 
медичних закладах;

4) медичний огляд призовників, які підлягають призову на строкову 
військову службу, розпочати та проводити у березні-червні та у вересні-грудні 
2022 року згідно з графіком Чортківського РТЦК та СП:

5) додаткове медичне обстеження призовників для визначення придатності 
їх для проходження строкової військової служби, флюорографічне і 
лабораторне обстеження призовників під час проведення призову проводити 
позачергово і безкоштовно;

6) визначити порядок проведення безкоштовних лабораторних та 
спеціальних досліджень призовників на базі медичних закладів а саме: 
загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 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), група крові та резус-
належність, аналіз на СОVID-19 проводити флюорографічне обстеження 
органів грудної клітки, профілактичні щеплення у відповідності з календарем 
профілактичних щеплень; 

7) на час роботи медичних комісій старшим лікарям, стежити за станом 
медичного інвентаря і своєчасною його заміною;

8) для своєчасної підготовки та прибирання кабінетів лікарів-спеціалістів 
на призовній дільниці з числа робітників комунальних медичних установ 
виділити по два технічних працівники;

9) забезпечити контрольно-медичний огляд призовників лікарями – 
терапевтами під час відправки призовників на Тернопільський обласний 
збірний пункт згідно окремого графіку Чортківського РТЦК та СП, який буде 
переданий головним лікарям медичних установ;

10) для проведення вакцинації та прививок призовникам при відправці на 
Тернопільський обласний збірний пункт у квітні-червні та у жовтні-грудні  
2022 року визначити медичних працівників, які зобов’язані прибувати у 
Чортківський РТЦК та СП не пізніше 8.00 год. ранку згідно з графіком 
відправок.

9. Рекомендувати Чортківському районному відділу поліції Головного 
управління національної поліції у Тернопільській області, в межах своїх 
повноважень, вжити заходів реагування щодо забезпечення виконання чинного 
законодавства з питань призову громадян України та забезпечити на період 
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призову охорону громадського порядку на призовній дільниці згідно із заявкою 
Чортківського РТЦК та СП. 

10. Термін явки призовників для проходження призовної комісії визначити 
наказами військових комісарів та персональними повістками кожному 
призовнику.

11. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
районної державної адміністрації спільно з редакцією районної газети «Голос 
народу» забезпечити оприлюднення даного розпорядження в засобах масової 
інформації та на веб-сайті райдержадміністрації.

12. Чортківському РТЦК та СП  по завершенню чергового призову 
інформувати про підсумки проведення призовної кампанії у квітні-червні та 
жовтні-грудні 2022 року Чортківську районну державну адміністрацію не 
пізніше 15 липня 2022 року та 14 січня 2023 року. 

13. Контроль за виконанням розпорядження доручити першому заступнику 
голови районної державної адміністрації Михайлу ДЕМЧУКУ.

Голова адміністрації                                                      Володимир ШИПІТКО

Михайло Демчук

                   Олеся Хом’як 

                    Борис Гусак

 Іван Шклярук

 Сергій Ємельянов

 Володимир Коцюк

 Ярослав  Юзьків
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Додаток  1

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії Чортківського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки (м. Чортків)

ДЕМЧУК                                        
Михайло Іванович

- перший заступник голови 
Чортківської районної державної 
адміністрації, голова комісії

ЄМЕЛЬЯНОВ    
Сергій Вікторович

- начальник Чортківського районного    
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки, заступник голови комісії

ВІВЧАРИК   
Людмила Павлівна    

- медсестра комунального 
некомерційного підприємства 
«Чортківська центральна міська 
клінічна лікарня», секретар комісії  

Члени комісії:

ВАСИЛИШИН   
Валерій Вікторович

- старший інспектор відділу превенції 
Чортківського районного  відділу 
поліції Головного управління 
національної  поліції у 
Тернопільській області 

ГУЛЬЧАК
Тетяна Михайлівна         

- голований спеціаліст відділу з 
гуманітарних питаннь Чортківської 
райдержадміністрації

ЛОБОВСЬКА 
Оксана Ігорівна

- головний спеціаліст управління 
освіти,молоді та спорту Чортківськоі 
міської ради 
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РУЖНІЦЬКИЙ
Андрій Ігорович

- голова лікарської консультативної 
комісії комунального 
некомерційного підприємства 
«Чортківська центральна міська 
клінічна лікарня»

ШКЛЯРУК 
Іван Тадейович

- головний спеціаліст відділу 
режимно-секретної, мобілізаційної,  
оборонної роботи та цивільного 
захисту Чортківської 
райдержадміністрації

ЯРИЧ
Володимир Ярославович

-
  

начальник  відділу з питань 
надзвичайних ситуацій  
мобілізаційної та оборонної роботи 
Чортківської міської ради

       Виконувач обов’язків 
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

               Іван Шклярук
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Додаток 2

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії Чортківського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки (м. Чортків)

ГУРІН 
Віктор Михайлович

- заступник Чортківського міського 
голови, голова комісії 

КУЧЕР 
Андрій Орестович 

- заступник начальника центру  
начальник  мобілізаційного 
відділення  Чортківського районного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки, заступник голови комісії

АНДРЮХІВ  
Марія  Романівна     

- медсестра комунального 
некомерційного підприємства 
«Чортківська центральна міська 
клінічна лікарня», секретар  комісії 

Члени комісії:

ГИКАВИЙ
Микола Романович

- начальник  відділу превенції 
Чортківського   районного відділу 
поліції Головного управління 
національної поліції у 
Тернопільській області

ДАЦЮК
Василь Семенович

- начальник служб у справах дітей, 
Чортківської міської ради

КОЦЮК 
Оксана Романівна 

- лікар-хірург комунального 
некомерційного підприємства 
«Чортківська центральна міська 
клінічна лікарня»
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ЛЕВКОВИЧ
Уляна Володимирівна

- начальник загального відділу апарату 
Чортківської міської ради

МЕЛЬНИК 
Володимир Мирославович

- головний спеціаліст відділу 
режимно-секретної, мобілізаційної,  
оборонної роботи та цивільного 
захисту Чортківської 
райдержадміністрації

СТОРОЖУК 
Анатолій Євгенович

- начальник відділення призову 
Чортківського районного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки 

     
  Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

               Іван Шклярук
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Додаток 3

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
Чортківської районної призовної комісії при першому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (смт Гусятин)

ГУДЬ
Віктор Зіновійович

- заступник голови Гусятинської 
селищної ради з питань діяльності 
виконавчих органів влади, голова 
комісії

ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ 
Валерій Володимирович

- начальник першого відділу 
Чортківськогорайонного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки, заступник голови комісії

МИСЬКІВ
Любов Антонівна

- медична сестра комунального 
некомерційного підприємства КЗ 
«Гусятинська лікарня»  Гусятинської 
селищної ради,  секретар комісії

Члени комісії:

ДЕРЕВОРІЗ
Василь Іванович

- заступник головного лікаря з 
експертизи непрацездатності КЗ 
«Гусятинська лікарня» 
Гусятинської селищної ради

МОЗОЛЬ 
Марія Мирославівна         

- завідувач відділення соціальної 
роботи комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» 
Гусятинської селищної ради
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РОМАНСЬКИЙ
Володимир Васильович

- заступник начальника відділення з 
превентивної діяльності  відділення 
поліції №3 (смт. Гусятин) 
Чортківського районного відділу 
поліції ГУНП в Тернопільській 
області

ТУТКАЛЮК
Ольга Тарасівна

- начальник відділу освіти, сім’ї 
молоді та спорту Гусятинської 
селищної ради

       Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 4

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
Чортківської районної призовної комісії при першому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (смт Гусятин)

МАЦКО
Наталія Степанівна

- заступник голови Гусятинської 
селищної ради з питань діяльності 
виконавчих органів влади, голова 
комісії

ЯРМОЛЕНКО
Павло Васильович

- начальник відділення мобілізації і 
обліку Чортківського районного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки, заступник голови комісії

МИСЬКІВ
Люба Антонівна

- медична сестра комунального 
некомерційного підприємства КЗ 
«Гусятинська лікарня»  Гусятинської 
селищної ради,  секретар комісії

Члени комісії:

БОРЕЙКО
Лілія  Петрівна

- завідуюча  поліклінічним 
відділенням КЗ «Гусятинська 
лікарня» Гусятинської селищної 
ради

ГАЛУНЬКА
Алла Миколаївна

- фахівець соціальної роботи 
відділення соціальної роботи 
комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг» 
Гусятинської селищної ради
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ОСТАФІЙЧУК  
Сергій Васильович

- начальник СППП відділення поліції 
№3 (смт. Гусятин) Чортківського 
районного відділу поліції ГУНП в 
Тернопільській області

ФРИЦЬКА
Олеся Романівна

- головний спеціаліст відділу освіти, 
сім’ї молоді та спорту Гусятинської 
селищної ради

       Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 5

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
Чортківської районної призовної комісії при другому відділі Чортківського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (м. Борщів)

МАЛИННИК 
Олег Ярославович                 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
голова комісії

ВЕРБІЦЬКИЙ                        
Богдан Михайлович               

- начальник другого відділу 
Чортківського  РТЦК та СП, 
заступник голови комісії

ЯКИМИШИН                       
Тетяна Олександрівна           

- медична сестра КНП« Борщівська 
міська лікарня»,  секретар комісії

Члени комісії:

ДЯЧУК                                   
Олег Михайлович                  

- заступник начальника відділення 
поліції №1 м.Борщів Чортківського 
РВП ГУНП у Тернопільській області

МАРИНОВСЬКИЙ                               
Олег Романович                   

- лікар-хірург КНП« Борщівська 
міська лікарня»

                           
ПАЛАМАРЧУК                    
Любов Любомирівна             

- начальник служби у справах дітей  
Борщівської міської ради

ШМОРГУН                      
Марія Адамівна                     

- головний спеціаліст відділу освіти, 
сім’ї,  молоді та спорту Борщівської 
міської ради

      Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

               Іван Шклярук
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Додаток 6

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
Чортківської районної призовної комісії при другому відділі Чортківського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (м. Борщів)

ПАСІЧНИК       
Уляна Іванівна

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
голова комісії

ГУМЕНЮК                      
Любомир Васильович     

- заступник начальника другого 
відділу Чортківського РТЦК та СП, 
заступник голови комісії

ГОЛУБЕЦЬ                          
Тетяна Орестівна                

- старша медична сестра КНП                       
«Борщівська міська лікарня»,  
секретар комісії

Члени комісії:

ДЄЄВА                                                                  
Ірина Орестівна

- лікар - терапевт, завідуюча 
поліклінікою КНП «Борщівська 
міська лікарня»

     
СКОРОХІД                                    
Тетяна Іванівна

- головний спеціаліст служби у 
справах дітей Борщівської міської 
ради

МАЗУРОК                       
Мар’яна Петрівна                

- головний спеціаліст відділу освіти, 
сім’ї,  молоді та спорту Борщівської 
міської ради
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ПРЯДКО                                
Сергій Анатолійович           

- начальник провенції відділення 
поліції №1 м.Борщів Чортківського 
РВП ГУНП у Тернопільській області

       Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

               Іван Шклярук
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                                                                         Додаток  7

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
Чортківської районної призовної комісії при третьому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Бучач)

ВОНСЯК
Василь Богданович

- перший заступник Бучацького 
міського голови, голова комісії

КАВЧАК
Максим Володимирович

- ТВО начальника третього відділу 
Чортківського РТЦК та СП, 
заступник голови комісії

КОГУТ
Вікторія Анатоліївна

- сестра медична поліклінічного  
відділення комунального 
некомерційного підприємства 
«Бучацька міська лікарня»,  секретар 
комісії

Члени комісії:

КРИВІНСЬКА 
Ліда Михайлівна

       - психолог комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» 
Бучацької міської ради 

КЕРНИЦЬКИЙ
 Василь Васильович

       - директор Бучацької автошколи ТСО 
України

                           
КРЕТ 
Олег Петрович

       - заступник директора з поліклінічної 
роботи комунального 
некомерційного підприємства 
«Бучацька міська лікарня»

МЕЛЕШКО 
Оксана Петрівна

       -   начальник відділу освіти Бучацької                                
  міської ради
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ПРОСТИЙ 
Іван Михайлович

- заступник начальника відділення 
поліції № 2 м. Бучач Чортківського 
районного відділення поліції 
Головного управління національної  
поліції у Тернопільській області

        Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

                 

               Іван Шклярук
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Додаток 8

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
Чортківської районної призовної комісії при третьому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Бучач)

СУРМ’ЯК 
Олена Олегівна

- заступник Бучацького міського 
голови, голова комісії

КУЗЬО 
Михайло Володимирович

- начальник  відділення рекрутингу та 
комплектування третього відділу 
Чортківського РТЦК та СП, 
заступник голови комісії

ВОЛОШИН 
Наталія Богданівна

- сестра медична дитячої консультації  
комунального некомерційного 
підприємства«Бучацька міська 
лікарня»,  секретар комісії

Члени комісії:

ГОЛОВАЧ 
Володимир Йосипович

- заступник директора  Бучацької 
автошколи   ТСО України  

КАЛЬМУК 
Володимир Павлович 

- лікар-хірург комунального 
некомерційного підприємства 
«Бучацька міська лікарня»

ЛАБІШ 
Радислав Дмитрович

- головний спеціаліст відділу освіти, 
Бучацької міської ради

МЕЛЬНИК 
Наталія Богданівна

- головний спеціаліст служби у 
справах дітей  Бучацької міської 
ради
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СЕМАНЮК 
Василь Володимирович

- заступник начальника відділення 
поліції – начальник слідчого відділу 
відділення поліції №2 м. Бучач 
Чортківського районного відділення 
поліції Головного управління 
національної поліції у Тернопільській 
області 

       Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

             Іван Шклярук
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Додаток 9

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
Чортківської районної призовної комісії при четвертому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Заліщики)

КРАСНЮК                                  
Роман Петрович                             

- перший заступник Заліщицького 
міського голови, голова комісії

САДИГОВ                                    
Руслан Магерамович                     

- начальник четвертого відділу 
Чортківського районного ТЦК та 
СП, заступник голови комісії

ЯРУСЕВИЧ                                 
Надія Ярославівна                         

- медична сестра КНП «Заліщицька 
центральна  міська клінічна 
лікарня», секретар комісії

Члени комісії:

КРИВУНДЯК                              
Тарас Григорович                           

- заступник начальника Заліщицького        
районного відділення поліції 
Чортківського відділу поліції №4 
ГУНП в Тернопільській області

ПІДГРЕБЯ                                    
Надія Михайлівна                          

- начальник відділу освіти 
Заліщицької міської ради

                           
ПРИСЯЖНЮК                             
Лілія Адамівна                                

- начальник служби  у справах дітей 
апарату виконавчого комітету 
Заліщицької міської ради

ЦИМБАЛЮК                               
Оксана Володимирівна                 

- завідувач поліклінічним відділенням  
КНП «Заліщицька центральна  
міська клінічна лікарня»

      Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

               Іван Шклярук
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Додаток 10

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 
__________ 2022  №_____

РЕЗЕРВНИЙ  СКЛАД  
Чортківської районної призовної комісії при четвертому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Заліщики)

ФЛЕНТЕЙ                                  
Борис  Петрович                            

- заступник Заліщицького міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради, 
голова комісії

ТАРАСЕНКО                             
Олег Володимирович                   

- начальник відділу мобілізаційної 
роботи Чортківського районного 
ТЦК та СП, заступник голови комісії

ТРИГУБ                                      
Христина Іванівна                         

- медична сестра КНП «Заліщицька 
центральна  міська клінічна 
лікарня», секретар комісії

Члени комісії:

КОЗИЦЬКИЙ                              
Микола Іванович                           

- заступник директора Заліщицької 
КНП «Заліщицька центральна міська 
клінічна лікарня»    

                           
СЕНДЗЮК                             
Леся Филимонівна     

- головний спеціаліст служби у 
справах дітей апарату виконавчого 
комітету Заліщицької міської ради
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ЧАЙКОВСЬКИЙ                                   
Володимир Андрійович                  

- начальник сектору превенції 
Чортківського РВП ГУНП  в 
Тернопільській області відділення 
поліції №4  м.Заліщики 

ЮЗЬВАК                                      
Наталя Ярославівна                       

- головний спеціаліст відділу освіти 
Заліщицької міської ради

 
        Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

              Іван Шклярук
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Додаток  11

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 
__________ 2022  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
Чортківської районної призовної комісії при п’ятому відділі Чортківського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (м. Монастириська)

ГЛАДИШ     
Андрій  Степанович         

- перший заступник Монастириського 
міського голови, голова комісії

МИХАЙЛЕЦЬКИЙ        
Іван Ігорович                  

- начальник п’ятого відділу 
Чортківського районного ТЦК та 
СП, заступник голови комісії

РЕГАЛЮК                       
Надія Михайлівна          

- медична сестра онкологічного 
кабінету КНП «Монастириська  
міська лікарня», секретар комісії

Члени комісії:

БАБІЙ                                    
Володимир Павлович  

- завідувач поліклінічним відділенням 
КНП «Монастириська міська 
лікарня»

БЕЙ                                  
Сергій Володимирович

- інспектор СКЗ Чортківського РВП,
старший лейтенант поліції

                           
КВАРЦЕНЮК                  
Ольга Володимирівна      

- головний спеціаліст управління 
освіти, культури,   молоді та спорту 
Монастириської міської ради

РОЗУМНА                      
Марія Романівна

- практичний психолог 
Монастириської ЗСО   І-ІІІ ступенів

        Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

                Іван Шклярук  
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Додаток 12

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2022  №_____

РЕЗЕРВНИЙ  СКЛАД 
Чортківської районної призовної комісії при п’ятому відділі Чортківського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (м. Монастириська)

ПАВЕЛЬЧАК                    
Зіновія  Теофілівна              

- заступник Монастириського 
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради, 
голова комісії

                ВАСИЛИК
Михайло Мирославович

- начальник відділення обліку 
мобілізаційної роботи, заступник 
начальника п’ятого відділу
Чортківського РТЦКта СП, 
заступник голови комісії

ФЕРЕНЦ                          
Галина Анатоліївна         

- заступник директора КНП 
«Монастириська міська  лікарня» з 
питань тимчасової втрати 
працездатності Монастириської 
міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

ЛОСЬ
Микола Володимирович

-старший ДОП  СПД № 1 ( м. Монастириська)
відділення  поліції № 2 (м. Бучач) 
Чортківського відділу поліції ГУНП 
в Тернопільській області, капітан 
поліції 

НИКОЛАЇШИН                                    
Любов Степанівна                          

- головний спеціаліст - юрисконсульт 
освіти, культури, молоді та спорту 
Монастириської міської ради   
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ТУРАНСЬКИЙ                              
Віктор Васильович                                

- головний спеціаліст, юрист -
консульт юридичного відділу 
Монастириської міської ради

      Виконувач обов’язків
керівника апарату адміністрації                                         Олеся ХОМ’ЯК                

             Іван Шклярук


