
   
                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 лютого 2021 р.№26. 

Про призначення відповідальних осіб з ведення  

військового обліку військовозобов’язаних та  

призовників в старостинських округах 

Гайсинської міської ради 

 

          Відповідно до ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.33,34  Закону України «Про  військовий обов’язок і військову 

службу», ст.18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України №921 від 07.12.2016 

року «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних», з метою забезпечення персонально-

первинного обліку призовників і військовозобов’язаних у сільській 

місцевості, у зв’язку  із відсутністю військових комісаріатів  в 

старостинських округах Гайсинської міської ради, які утворені згідно  

рішення першої сесії Гайсинської міської ради 8 скликання №15 від 10 

грудня 2020 р., виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1.Покласти  обов’язки по веденню військового обліку військовозобов’язаних 

і призовників на посадових осіб  Гайсинської міської ради: 

1.1. Стадник Зою Василівну, спеціаліста відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища  в Бондурівському старостинському 

округу; 

1.2. Чернегу Людмилу Миколаївну, спеціаліста відділу земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища  в Губницькому та Ладижинсько-

Хутірському старостинських округів; 

1.3. Жука Петра Миколайовича, спеціаліста відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища  в Кущинецькому та Чечелівському 

старостинських округів; 

1.4. Лоточинського Василя Петровича, спеціаліста відділу земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища  в Гунчанському та 

Карбівському старостинських округів; 

1.5. Цвігуна Василя Сергійовича, спеціаліста відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища  в Кіблицькому та Зятковецькому 

старостинських округах; 



1.6. Мамчур Вікторію Миколаївну, спеціаліста відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища  в Кунянському та Жерденівському  

старостинських округах; 

1.7. Романюк Наталку Михайлівну, спеціаліста відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища  в Степаському старостинському 

округу; 

1.8. Кормщикова Руслана Олександровича, спеціаліста відділу земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища  в Семиріцькому 

старостинському округу; 

1.9. Колісніченко Оксану Володимирівну, спеціаліста відділу земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища  в Харпацькому 

старостинському округу; 

1.10. Цвігун Валентину Семенівну, спеціаліста відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища  в Ярмолинецькому старостинському 

округу; 

1.11. Збризьку Павліну Степанівну, спеціаліста відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища  в Бубнівському старостинському 

округу. 

2.На час тимчасової відсутності працівника (працівників), на яких покладені 

функціональні обов’язки військового обліку військовозобов’язаних і 

призовників  відповідно до пункту 1 цього рішення,  обов’язки по веденню 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних  покладається на 

старостів відповідних старостинських округів Гайсинської міської ради. 

3.У своїй діяльності чітко керуватись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України “Про військовий обов’язок і 

військову службу” та постановою Кабінету Міністрів України від 

07.12.2016р. №921 “Про затвердження Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних (із внесеними 

змінами). 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету А.П.Філімонова. 

 

Міський голова                                              А.І.Гук 

 

1. Стадник З.В.            ___________  19.02.2021 р. 

2. Чернега Л.М.           ___________  19.02.2021 р. 

3. Жук П.М.                  ___________ 19.02.2021 р. 

4. Лоточинський В.П.  ___________ 19.02.2021 р. 

5. Цвігун В.С.               ___________ 19.02.2021 р. 

6. Мамчур В.М.            ___________ 19.02.2021 р. 

7. Романюк Н.М.          ___________ 19.09.2021 р. 

8. Кормщиков Р.О.       ___________ 19.02.2021 р. 

9. Колісніченко О.В.    ___________ 19.02.2021 р. 

10. Цвігун В.С.               ___________ 19.02.2021 р. 

11. Збризька П.С.           ___________ 19.09.2021 р. 


