
                                                                                                             
                       Україна                                                                                 Україна 

   КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА                                                МІСТО   КОЛОМИЯ 

ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ                                ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

                                                                                                         МІСЬКИЙ  ГОЛОВА   
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

від 12.02.2020                                                             № 52/46-р            

 

Про проведення призову 

громадян м. Коломиї та 

Коломийського району на 

строкову військову 

службу у 2020  році 

 

 На виконання Указу Президента України від 16.01.2020 року №13/2020 

«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки 

проведення чергових призовів та чергові призови громадян України  на  

строкову військову службу у 2020 році» (далі - Указ Президента України), 

відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову 

службу», постанов Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352 

«Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову 

громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 

військову службу за контрактом» та від 07.12.2018 року №921 «Про 

затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників 

і військовозобов’язаних»: 

 

 1. Провести в місті Коломиї та Коломийському районі призови на 

строкову військову службу у квітні-червні та жовтні-грудні 2020 року 

громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові 

частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного 

віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову 

військову службу. 

 2. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад сприяти 

виконанню завдань, зазначених в п.1 цього розпорядження, в межах 

компетенції. 

 3. Для проведення призову громадян на строкову військову службу 

затвердити склад призовної комісії, а на випадок хвороби або відсутності з 

різних причин членів комісії, її резервний склад (додаються). На час засідань 

призовної комісії звільнити її членів від основної роботи із збереженням за 

ними середнього заробітку.  



 Затвердити графік проведення засідань призовної комісії весною 2020 

року (додається). (Графік для проведення засідань призовної комісії під час 

проведення осіннього призову розробити та додати до 20 вересня 2020 року).   

  

4. Генеральному директору комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

районної ради А. Кошкіну: 

 - організувати роботу медичного персоналу на призовній дільниці та 

лікувальних закладах міста та району під час проведення заходів призову і 

відправок призваних у військові частини; 

 - забезпечити стаціонарне обстеження призовників направлених 

військово-лікарською комісією Коломийського об’єднаного міського 

військового комісаріату тільки найбільш кваліфікованими лікарями-

спеціалістами Коломийської ЦРЛ; 

  - забезпечити першочергове і своєчасне обстеження та лікування 

призовників, направлених призовною комісією у лікувальні заклади; 

 - зобов’язати завідуючих відділами медичних закладів (черговим 

лікарям) в день поступлення призовників на обстеження і лікування, а також 

коли з ними трапились нещасні випадки повідомляти військовий комісаріат. 

По закінченні лікування та обстеження, але не пізніше як за дві доби до 

виписки, повідомляти військовий комісаріат про виписку призовника; 

 - зобов’язати завідуючих відділами медичних закладів (черговим 

лікарям) результати обстеження та лікування оформляти в актах, які 

призовник пред’явив при поступленні, і у 3-х денний термін після виписки 

надсилати у військовий комісаріат; 

 - перед відправкою призовників на обласний збірний пункт м. Івано-

Франківськ на 6.00 год. згідно графіка відправок направляти у військовий 

комісаріат лікарів (терапевта, дерматолога, стоматолога) для проведення 

контрольного огляду призовників, які призначені у команди; 

 - забезпечити лікарів-спеціалістів військово-лікарської комісії 

необхідним медичним устаткуванням, інструментарієм та медикаментами; 

 - забезпечити рентгенологів та флюорографів плівкою, лабораторії - 

сироваткою для груп крові, з розрахунку на 1000 чоловік. 

 5. Затвердити список підприємств, які виділятимуть автотранспорт для 

здійснення відправок призовників на ОЗП м. Івано-Франківська (додається) 

згідно із заявкою військового комісаріату. 

 6. Фінансовим управлінням райдержадміністрації (Г. Кравчук) та 

міської ради (Г. Бакай) забезпечити фінансування видатків згідно заходів, 

передбачених “Програмою забезпечення підготовки та проведення призову 

громадян Коломийського району на строкову військову службу та на 

військову службу за контрактом на 2016-2020 роки” та “Програмою 

забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на 

строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-

2020 роки”, виходячи із фінансових можливостей районного та міського 

бюджетів. 



 7. Коломийській міськрайонній філії Івано-Франківського обласного 

центру зайнятості населення (М. Мацьків): 
 

 -  сприяти у працевлаштуванні жінок, чоловіки яких призвані на 

строкову військову службу, працевлаштувати солдатів, сержантів, матросів, 

звільнених  в запас; 

 - сприяти військовому комісаріату, військовим частинам у роботі щодо 

відбору кандидатів на військову службу за контрактом та у військовому 

резерві, вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні 

підрозділи вищих навчальних закладів Збройних Сил України, інших, 

утворених відповідно до законів України військових формувань. 

 8. Керівникам підприємств, організацій, установ міста та району 

забезпечити своєчасну та організовану явку призовників, які підлягають 

виклику для проходження медичної та призовної комісії, а також на 

додаткове обстеження або лікування. 

 9. Відділу освіти райдержадміністрації (Н.Корженко), управлінню 

освіти міської ради (Л. Бордун), керівникам навчальних закладів м. Коломиї 

та Коломийського району незалежно від рівня їх акредитації та форми 

власності: 

 - організувати проведення заходів військово-патріотичного виховання 

учнівської та студентської молоді з метою створення позитивного іміджу 

військової служби в Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях; 

 - сприяти військовому комісаріату у проведенні роз’яснювальної 

роботи серед учнівської та студентської молоді щодо умов та порядку 

проходження строкової та військової служби за контрактом, а також умов 

вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи 

вищих навчальних закладів Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань; 

 - сприяти розміщенню в приміщеннях навчальних закладів 

інформаційно-рекламних матеріалів щодо проходження строкової та 

військової служби за контрактом. 

 10. Відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації 

(Л.Федор), відділу культури міської ради (У.Мандрусяк) військовому 

комісаріату (А.Срібняк) організувати і провести урочисті проводи 

призовників на строкову військову службу в міському палаці культури 

«Народний дім»: 

 

1) під  час проведення весняного призову -  до 08.04.2020 року; 

 2) під  час проведення осіннього призову -  до 07.10.2020 року. 

 

 11. Головам ОСББ, сільським та селищним головам, головам 

об’єднаних територіальних громад здійснити оповіщення громадян м. 

Коломиї та Коломийського району про їх прибуття на призовну дільницю 

згідно розпоряджень військового комісара. 



          12. Коломийській телерадіомовній компанії ”НТК” (Т.Приходько, 

В.Дем’янюк) повідомити по місцевому телебаченню про чергові призови на 

строкову військову службу, умови прийому громадян України на військову 

службу за контрактом та умови вступу у вищі військові навчальні заклади та 

військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів Збройних Сил 

України, інших, утворених відповідно до законів України військових 

формувань за поданням військового комісаріату, а також  регулярно 

висвітлювати хід призову. 

         13. Військовому комісару Коломийського ОМВК А.Срібняку:  

 - розробити та погодити з генеральним директором комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської районної ради А.Кошкіним графіки проходження 

флюорографії, здачі аналізів та проходження медичного огляду 

призовниками, які підлягають призову;  

 - організувати проведення інформаційної і роз’яснювальної роботи 

серед громадян м.Коломиї та Коломийського району щодо проходження 

строкової військової служби; 

 - щомісяця надавати інформацію міському голові, голові 

райдержадміністрації та головам ОТГ про результати проведення засідань 

призовних комісій. 
 

 14. Начальнику Коломийського відділу поліції ГУНП України в Івано-

Франківській області  О.Білейчуку: 

         - організувати розшук та доставку призовників, що ухиляються від     

призову, згідно поданої військовим комісаріатом інформації; 

        - встановити чергування, патрулювання та забезпечення громадського 

порядку нарядами поліції під час відправок призовників на обласний збірний 

пункт з 5.00 год. до 8.00 год. у відповідності до графіка відправок в кількості 

– 5-7 патрульних. 

 15. Спільне розпорядження міського голови та голови 

райдержадміністрації від 05.04.2019 року №96-р/84 «Про проведення призову 

громадян м. Коломиї та Коломийського району на строкову військову службу 

у 2019  році»  вважати таким, що втратило чинність. 

 16. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

даного розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – 

Коломийський об’єднаний міський військовий комісаріат  (А.Срібняк). 

         17. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови районної державної адміністрації Нестора Печенюка та 

заступника міського голови Володимира Бойцана. 

           

Голова районної державної                                            Секретар міської 

ради 

адміністрації                                                                      

     

                        Любомир Глушков                                          Олег Романюк

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження  

райдержадміністрації та міського голови 

від 12.02.20         № 52/46-р 
 

 

СКЛАД 

призовної комісії: 
 

Печенюк  

Нестор Євгенович 
 

перший заступник голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

Бойцан 

Володимир Васильович 
 

заступник міського голови, голова комісії 

Коцаба 

Мар’яна Василівна 

медсестра КНП «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської районної ради, секретар 

комісії 

                                             Члени призовної комісії: 

Гдичинський 

Ігор Ярославович 

начальник сектору кадрового забезпечення 

Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській 

області   

 

Корженко 

Надія Степанівна 

начальник відділу освіти Коломийської 

райдержадміністрації  

 

Козловська 

Марія Василівна  

 

директор Коломийського районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
 

Малиш  

Орест Ярославович 
 

завідувач відділення соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю єдиного центру надання 

реабілітаційних та соціальних послуг м. Коломиї 

 

Срібняк 

 

військовий комісар Коломийського об’єднаного 



Андрій Сильвестрович 
 

міського військового комісаріату 
 

Тимків  

Юлія Йосипівна 
 

заступник начальника управління освіти міської  

ради 
 

Харченко 

Олександр Станіславович 
 

голова військово-лікарської комісії 

Коломийського об’єднаного міського 

військового комісаріату 
 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження  

райдержадміністрації та міського голови 

від 12.02.20         № 52/46-р 

 

                                          РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

                                              призовної комісії: 
 

Свиридюк  

Василь Миколайович 
 

головний спеціаліст сектору оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами апарату райдержадміністрації, голова комісії 
 

Кротюк  

Олександр Степанович 
 

начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради, голова комісії 
 

Федорак 

Марина Володимирівна 

медсестра КНП «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської районної ради, секретар 

комісії 

                                             Члени призовної комісії: 

Волошенюк  

Андрій Михайлович 
 

голова резервного складу військово-лікарської 

комісії Коломийського об’єднаного міського  

військового комісаріату 
 

Ласійчук Наталія 

Миколаївна 

провідний фахівець із соціальної роботи 

Коломийського районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді  
 

Матійчук  

Алла Миколаївна 
 

практичний психолог відділення соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю єдиного центру надання 

реабілітаційних та соціальних послуг м. Коломиї 

 

Пасічний 

Дмитро Васильович 
 

заступник військового комісара-начальник відділення 

комплектування Коломийського об’єднаного міського 

військового комісаріату 
 

Романюк  

Ростислав Валерійович 

начальник сектору моніторингу Коломийського ВП 

ГУНП в Івано-Франківській області  

  

Федор  

Людмила Петрівна 

начальник відділу культури молоді і спорту 

Коломийської райдержадміністрації  
 

Яворська  

Олеся Василівна 
головний спеціаліст управління освіти міської ради 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження  

райдержадміністрації та міського голови 

від 12.02.20         № 52/46-р 

 

 

 

 

 

С П И С О К 

підприємств, які виділятимуть автотранспорт 

для здійснення відправок призовників на  ОЗП 

м. Івано-Франківська 

 

 

1. ТОВ “Євро Транс Клас 1” 

2. Фірма “Західнафтосервіс”  с. Королівка 

3. ПАТ “Коломийське АТП”  
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