
                                                                                   
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ
13.09.2022 р.                        Стрий                                         №   207              

Про проведення звіряння облікових даних                                                                             
карток первинного обліку військовозобов’язаних,                                                                 
зареєстрованих в старостинських  округах                                                                                  
територіальної громади,   з  обліковими даними                                                                                                                                                                 
Стрийського   районного територіального центру                                                                                                                     
комплектування та  соціальної підтримки                                                                                                                                                                                                       

            Відповідно до ст. 36 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», пункту 9 ст. 38 
Закону України  «Про військовий обов’язок та військову службу», на виконання п.32 
«Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних», затвердженого постановою КМУ від 07.12.2016 року № 921, 
та з метою покращення якості роботи з  оповіщення  військовозобов’язаних громадян 
України, зареєстрованих в старостинських округах, про їх виклик до  районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

1.  Затвердити графік проведення звіряння облікових даних карток первинного 
обліку військовозобов’язаних, зареєстрованих в сільських населених пунктах 
територіальної громади, з обліковими даними Стрийського РТЦК та СП, що 
додається.

2. Старостам старостинських округів забезпечити проведення звіряння 
облікових даних карток первинного обліку військовозобов’язаних, зареєстрованих в 
підвідомчих сільських населених пунктах, з обліковими даними Стрийського РТЦК 
та СП у відповідності з затвердженим даним розпорядженням графіком, про що 
письмово доповісти у виконавчий комітет міської ради через відділ з питань НС та 
ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи не пізніше другого дня після  проведення 
звіряння.                                                                                     
 

3.   Відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи  міської 
ради (Харик Є. Є.) здійснювати контроль за ходом роботи із проведення звіряння 
облікових даних карток первинного обліку військовозобов’язаних з обліковими 
даними Стрийського РТЦК та СП та вживати відповідних заходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
щодо повного виконання вищевказаного графіка.

4.   Контроль за виконанням даного розпорядженням покласти на першого 
заступника міського голови Дмитришина М. С.

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ



  Додаток 
                                                                                       до розпорядження міського голови
                                                                                    №   207  від  13.09.2022 р.

                                                                            «Погоджено»      
     

                                                                                        Начальник Стрийського РТЦК та СП
                                                        полковник Радзіковський А. С.

                                                                                  «_____» вересня 2022 р.
  

ГРАФІК
проведення звіряння облікових даних карток первинного обліку 

військовозобов’язаних, зареєстрованих в сільських населених пунктах Стрийської 
територіальної громади, з обліковими даними Стрийського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки

№ 
з/п Найменування старостинського округу Дати проведення  звіряння Примітка

.1. Угерський округ 20 вересня

2. Лисятицький округ 22 вересня

3. Добрянський округ 27 вересня

4. Нежухівський округ 29 вересня

5. Миртюківський округ 04 жовтня

6. Жулинський округ 06 жовтня

7. Підгірцівський округ 11 жовтня

8. Дашавський округ 13 жовтня

9. Подорожненський округ 18 жовтня

10. Великодідущицький округ 20 жовтня

Керуюча справами міськвиконкому Оксана Затварницька


