
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_12 травня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____163/2021-р_____ 

 

 

Про призначення відповідальних осіб за ведення 

військового обліку військовозобов’язаних та 

призовників у старостинських округах 

Старокостянтинівської міської територіальної 

громади 

 

 

З метою організації і гарантування повного охоплення військовим обліком 

усіх військовозобов’язаних і призовників, які проживають на території 

старостинських округів Старокостянтинівської міської територіальної громади, 

відповідно до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 

«Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних», Положення про старосту 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, затвердженого 

рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 04 січня 2021 року                         

№ 19/2/VIII: 

 

1. Призначити відповідальними особами за ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників: 

у Баглаївському старостинському окрузі ПРОСТАКА Анатолія 

Сергійовича – старосту старостинського округу; 

у Березненському старостинському окрузі ГРИГОРЧУКА Миколу 

Івановича – старосту старостинського округу; 

у Великомацевицькому старостинському окрузі КОТ Андрія 

Володимировича – старосту старостинського округу; 

у Великочернятинському старостинському окрузі ДЗЮМ Оксану    

Іванівну – старосту старостинського округу; 

у Вербородинському  старостинському окрузі БОРУК  Галину      Яківну – 

старосту старостинського округу; 

у Веснянському старостинському окрузі ВОРОНІНУ Валентину 

Володимирівну – старосту старостинського округу; 
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у Волице-Керекешинському старостинському окрузі МЕЛЬНИЧУК Галину 

Михайлівну – старосту старостинського округу 

у Воронковецькому старостинському окрузі ЯНКОВСЬКОГО Миколу 

Івановича – старосту старостинського округу; 

у Григорівському старостинському окрузі ГАЄВСЬКОГО Івана 

Анатолійовича – старосту старостинського округу; 

у Губчанському старостинському окрузі ЛЕВЧУКА Петра         

Васильовича – старосту старостинського округу; 

у Іршиківському старостинському окрузі ЯКОБЧУК Олену            

Андріївну – старосту старостинського округу; 

у Капустинському старостинському окрузі ГАЛЬОМУ Миколу 

Олександровича – старосту старостинського округу; 

у Красносільському старостинському окрузі КРИМЛОВА Миколу 

Анатолійовича – старосту старостинського округу; 

у Огіївському старостинському окрузі ПЕТРУКА Миколу         

Ананійовича – старосту старостинського округу; 

у Пашковецькому старостинському окрузі КОНДРАТЮК Ірину 

Володимирівну – старосту старостинського округу; 

у Пеньківському старостинському окрузі КОЦЮКА Володимира 

Володимировича – старосту старостинського округу; 

у   Радковецькому  старостинському окрузі ДЯЧУКА Сергія 

Анатолійовича – старосту старостинського округу; 

у Решнівецькому старостинському окрузі ТАЛИМОНЧИКА Павла 

Степановича – старосту старостинського округу; 

у Росолівецькому старостинському окрузі КОВАЛЬЧУКА Василя 

Михайловича – старосту старостинського округу; 

у Сахновецькому старостинському окрузі ЯСНЮК Аллу Іванівну – 

старосту старостинського округу; 

у Стецьківському старостинському окрузі КИРИЛЮКА Василя 

Йосиповича – старосту старостинського округу. 

 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Миколі КОШИКУ у взаємодії з відділом 

мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради (Василь 

ЗАГОРУЙКО) розробити і подати на затвердження міському голові посадову 

інструкцію відповідальної особи за ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників у старостинському окрузі. 

 

3. Начальнику відділу мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого 

комітету міської ради Василю ЗАГОРУЙКУ підготувати формалізовані 

документи, які повинні вестись у старостинському окрузі, з питань військового 

обліку та довести їх до відповідальних осіб. 
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4. Відповідальним за ведення військового обліку військовозобов’язаних і 

призовників привести документацію з військового обліку у відповідність до 

вимог чинного законодавства України. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 
 


