
                                                                                   
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                                №   206               

Про внесення змін в розпорядження міського                                                                      
голови від 05.07.2022 р. № 129 «Про удосконалення                                                                                
роботи з оповіщення військовозобов’язаних 
мешканців міста Стрия про їх виклик до Стрийського
 районного територіального центру комплектування
та соціальної підтримки»

Відповідно до ст. 36 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст., ст. 17, 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», Закону України  «Про військовий обов’язок та військову 
службу», з метою оперативного оповіщення  військовозобов’язаних громадян 
України в місті Стрию про їх виклик до  районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки та в зв’язку із кадровими змінами у 
складі виконавчих органів міської ради:

1. Внести зміни в додаток до розпорядження міського голови від 05.07.2022 р.                        
№ 129 «Про удосконалення  роботи з оповіщення військовозобов’язаних 
мешканців міста Стрия про їх виклик до Стрийського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки» і викласти 
його в редакції, що додається.

2. Начальникам структурних підрозділів міської ради, представники яких  
призначені до складу адміністрації дільниці оповіщення військовозобов’язаних 
в місті Стрию, скеровувати їх для практичної роботи з оповіщення за 
зверненнями начальника дільниці оповіщення або його помічника.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на першого 
заступника міського голови М. Дмитришина.

 Міський  голова                               Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                          Додаток
до розпорядження міського голови
від  13 вересня 2022 року №   206

С К Л А Д
адміністрації дільниці оповіщення військовозобов’язаних в місті Стрию

Заступник міського голови Михайло Журавчак – начальник дільниці;

Старший інспектор з питань оборонної 
і мобілізаційної роботи відділу з питань
НС та ЦЗН, оборонної  і моброботи Анатолій Липа – помічник начальника 

  дільниці оповіщення;

Головний спеціаліст відділу обліку і звітності 
управління ЖКГ  Ірина  Круць  – технічний працівник  дільниці оповіщення;

Головний спеціаліст у справах АТО-ООС
відділу у справах осіб з інвалідністю, ветеранів 
війни та праці управління соціального
захисту Анна Ковальчук  – технічний працівник  дільниці оповіщення;

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва 
Ярослав Саміло – посильний відділення оповіщення за домашніми адресами 
дільниці оповіщення;

Головний спеціаліст служби торгівлі Назар Мавров - посильний відділення 
оповіщення за домашніми адресами дільниці оповіщення;

Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини  та дизайну 
управління містобудування та архітектури Денис Лушак - посильний відділення 
оповіщення за домашніми адресами дільниці оповіщення;

Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури 
управління містобудування та архітектури Володимир Магас - 
посильний відділення оповіщення за службовими адресами дільниці 
оповіщення.

Керуюча справами міськвиконкому Оксана  Затварницька


