
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06 лютого 2017 року  Старокостянтинів   № 31/2017-р 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 15 грудня 2016 

року №486/2016-р 

 

 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року №921 

«Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

Внести зміни до розпорядження міського голови від 15 грудня 2016 року 486/2016-р 

«Про проведення приписки громадян України 2000 року народження до призовної 

дільниці у січні-березні 2017 року», виклавши додатки 1, 2 до нього у новій редакції 

(додаються). 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

15 грудня 2016 року №486/2016-р  

(у редакції розпорядження міського 

голови 

06 лютого 2017 року №31/2017-р 

Склад  

міської комісії з питань приписки 

Міхновський  

Володимир Володимирович 

- т.в.о. військового комісара, голова міської комісії з 

питань приписки; 

Томчук 

Олександр Вікторович 

- начальник управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради, заступник голови 

міської комісії з питань приписки; 

Проскурівська  

Алла Пилипівна    

- медична сестра Старокостянтинівської центральної 

районної лікарні, секретар міської комісії з питань 

приписки (за згодою); 

Поляковська  

Тетяна Євгеніївна  

- заступник головного лікаря Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні (за згодою); 

Свердлюк  

Наталія Феліксівна 

- головний спеціаліст управління освіти виконавчого 

комітету міської ради;  

Українець 

Сергій Володимирович  

- старший інспектор Старокостянтинівського відділу 

поліції головного управління національної поліції у 

Хмельницькій області (за згодою). 

 

 

Керуючий справами                                   підпис                                             В. Янзюк 

 

  



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

15 грудня 2016 року №486/2016-р  

(у редакції розпорядження міського 

голови 

                                                                                           06 люьтого 2017 року №31/2017-р 

 

 

Резервний склад  

міської комісії з питань приписки 

 

Поліщук  

Віталій Володимирович 

- заступник військового комісара з територіальної оборони, 

голова міської комісії з питань приписки; 

Заграюк 

Леся Леонідівна 

- головний спеціаліст управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету міської ради, заступник голови 

міської комісії з питань приписки; 

Пазич  

Зоя Григорівна 

- медична сестра Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні, секретар міської комісії з питань приписки (за 

згодою); 

Головня  

Ігор Борисович 

- - методист управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

Полюк  

Михайло Валентинович  

- старший інспектор з кадрового забезпечення 

Старокостянтинівського відділу поліції головного управління 

національної поліції у Хмельницькій області (за згодою); 

Саліпа  

Дмитро Григорович  

- заступник головного лікаря Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні з експертизи тимчасової 

непрацездатності (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами               підпис                                      В. Янзюк 

 
 


