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 15 квітня 2021 року                                   Стрий                                   №  122

Про організацію та забезпечення 
чергових призовів громадян 
України на строкову військову 
службу у 2021 році

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, «Про військовий обов’язок та військову службу»,  на виконання 
розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації від 
17.03.2021 № 191/0/5-21 “Про чергові призови громадян України на строкову 
військову службу у 2021 році”, голови Стрийської районної державної 
адміністрації від 23.03.2021 № 55 “Про чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2021 році”  та з метою проведення у квітні-
червні,  жовтні-грудні 2021 року на території  Стрийської територіальної 
громади організованого і якісного призову на строкову військову службу до 
Збройних сил України та інших військових формувань громадян чоловічої 
статі, які на день відправки досягли 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, виконавчий комітет міської ради 

в и р і ш и в:
1. Старостам сільських населених пунктів, керівникам комунальних 

підприємств управляючих компаній “Надія”, “Світанок”, “Мрія” та № 4, 
головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у разі 
отримання розпорядження військового комісара Стрийського об’єднаного 
міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
(надалі – ОМТЦК та СП) щодо оповіщення призовників про їх явку на 
призовну дільницю для їх призову на військову службу:

1.1. Здійснити оповіщення  зазначених у розпорядженні призовників 
про їх виклик до Стрийського ОМЦТК та СП, або у разі їх відсутності, 
довести вимогу про виклик до відома власників будинків, у яких вони 
проживають, шляхом вручення повісток та забезпечити контроль їх 
прибуття.

2. Начальнику відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 
Стрийської міської ради І. Равлінку:



2.1. На період призову  відрядити до складу медичної комісії 
Стрийського ОМТЦК та СП лікарів-спеціалістів для медичного огляду 
призовників згідно з додатком 1. 

2.2. Забезпечити призовну дільницю необхідним медичним 
інструментарієм та медикаментами. 
         2.3. Всім громадянам, що підлягають призову на строкову військову 
службу, забезпечити безкоштовне виконання медичних заходів, визначених у 
пункті 2.5 розділу ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в 
Збройних силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 
від 14.08.2008 № 402 (зі змінами), які пов’язані з проведенням щеплень та 
лабораторних обстежень, своєчасне надання до Стрийського ОМТЦК та СП 
необхідної медичної документації на призовників, які підлягають призову.
         2.4. Надавати до Стрийського ОМТЦК та СП списки юнаків 1994-2003 
року народження, які перебувають на диспансерному обліку про причині 
різних захворювань. 
         2.5. Націлити роботу лікарів-спеціалістів при проведенні медичних 
оглядів під час призову до лав Збройних Сил України на запобігання 
направлення призовників, які можуть бути непридатними до військової 
служби з ранніми прихованими проявами захворювання на гепатит типу  
«В», «С», сухотами, венеричними хворобами, ВІЛ-інфекцією.
         2.6. Організувати на призовній дільниці Стрийського ОМТЦК та СП 
заняття з призовниками з питань профілактики ВІЛ/СНІДУ,  для чого 
виділити відповідних медичних фахівців.
      3. Керівникам підприємств, установ  і організацій територіальної 
громади для доставки призовників на обласний збірний пункт виділити в 
розпорядження Стрийського ОМТЦК та СП автотранспортні засоби згідно з 
додатком 2.
           Автотранспорт повинен бути технічно-справним, заправлений 
паливно-мастильними матеріалами в розрахунку 250 км  пробігу і 
доставлений в Стрийський ОМТЦК та СП на 8.00 згідно з графіком.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника  міського голови М. Дмитришина.

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ 



Додаток № 1
                           до рішення міськвиконкому 
                           15.04.2021 №122

СПИСОК
лікарів - спеціалістів для медичного огляду призовників 

МАЧАЛАБА
Любов Зіновіївна

лікар, який організовує роботу медичного 
персоналу   ;

ПАВЛИШИН 
Іванна Іванівна 

лікар – отоларинголог;

ЦИБРАН
Філарет Романович

лікар  - невропатолог;

ОЛЕСЬКІВ 
Ірина Микитівна

лікар – офтальмолог;

СТРАХОЦЬКА 
Уляна Петрівна

лікар – стоматолог;

ГОЛОБИН 
Ярослав Петрович

лікар – хірург; 

ЯЦУРА
Зеновій Миколайович

лікар – дерматолог;

БУРЛАКА
Ірина Ярославівна

лікар – психіатр.

Резервний склад
медичного персоналу для медичного огляду призовників

ПІДЛУЖНА 
Марія Василівна

лікар – терапевт;

КОСТЬ
Ірина Мирославівна

лікар – отоларинголог; 

КОНДЕРЕВИЧ Зоряна 
Богданівна

лікар – невропатолог;

БОХОНКО
Леся Володимирівна

лікар – офтальмолог;

БАШИНА
Мирослава Іванівна

лікар – стоматолог;

ВИЖБОВСЬКИЙ 
Євген Романович

лікар – хірург;

ДАШКО 
Олег Володимирович

лікар – дерматолог;

ГАЇНА
Оксана Василівна

лікар – психіатр.

          

Керуючий справами міськвиконкому                                                                          Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА 

 



Додаток № 2
                           до рішення міськвиконкому 
                           15.04.2021 №122

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ та організацій територіальної громади, 

які виділяють автотранспорт для доставки призовників
на Львівський обласний збірний пункт

№
з/п Підприємства, установи та організації Примітка

1 Стрийський міський комбінат комунальних 
підприємств легковий автомобіль

2 КП “Стрийтеплоенерго” легковий автомобіль
3 КП “Стрийводоканал“ легковий автомобіль

Примітка. Керівникам підприємств територіальної громади виділяти 
автотранспортні засоби   згідно з графіком Стрийського ОМТЦК та СП .

Керуючий справами міськвиконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА 


