УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 26.09.2018р.

м.Яремче

№ 189-р

Про оповіщення призовників
Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до п.п. 33,65 постанови Кабінету Міністрів України від
07.12.2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних»,наказом т.в.о.
військового комісара Надвірнянського районного військового комісаріату
від 23.08.2018року №120 «Про проведення чергового осіннього призову
громадян на строкову військову службу в 2018 році», а також враховуючи
розпорядження № 2056 військового комісара Надвірнянського районного
військового комісаріату від 20.09.2018 року :
1.Завідувачу
військово-облікового
бюро
Яремчанського
міськвиконкому, головам ОСББ: «Добрі сусіди» (вул. Ковпака ,11,12),
«Жасмін» (вул. Свободи, 244), «Крок 25» (вул. Свободи, 216), «Свободи 176»
(вул. Свободи,176), «Галицька» (вул. Галицька, 32), «Свобода» (вул.
Свободи, 204б), «ОСББ-75» (вул. Свободи, 214), «Наш Дім»
(вул.Свободи,295), «Надія» (Свободи,299), «Едельвейс» (вул.Свободи,297),
«Стоквартирний» (вул.Свободи,210), «Рідна хата»(вул.Свободи, 204а) у м.
Яремче :
1.1.Здійснювати виписку повісток і оповіщення призовників про їх
виклик до військового комісаріату шляхом вручення повісток та
забезпечувати їх прибуття.
1.2.Забезпечувати спільно з працівниками Яремчанського відділення
поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в області контроль за
прибуттям призовників за викликом.
1.3.Звернення щодо призовників, які ухиляються від виконання
військового обов’язку подавати до військового комісаріату.
1.4.Своєчасно надавати необхідні відомості до військового комісаріату
про призовників.
1.5.Про результати оповіщення призовників інформувати заступника
військового
комісара-начальника
відділення
комплектування
Надвірнянського РВК В.Козака.
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2.Затвердити графік надання транспортних засобів із забезпеченням
паливно-мастильних матеріалів підприємств, організацій та установ для
вручення повісток призовникам по м.Яремче (додається).
3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 26.09.2018 р № 189-р

ГРАФІК

НАДАННЯ ТАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА
УСТАНОВ ДЛЯ ВРУЧЕННЯ ПОВІСТОК ПО М.ЯРЕМЧЕ

з 01.10.по 30.11.2018р.

№
п/п

Назва підприємства
організації, установи

жовтень

листопад

1

Управління освіти
міськвиконкому

5

12

22

30

6

15

26 30

2

Санаторій
«Прикарпатський»

3

11

18

25

2

14

22 29

3

ВУВКГ

4

10

17

31

5

13

21

4.

Яремчанська
центральна міська
лікарня

2

9

16

24

7

12

20 28

5.

Карпатський
національний
природний парк

15

23

1

8

19 27

1
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Примітка

