
Додаток 1 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81    

       

 

СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Тернопільському 

об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

 

Едуард ФЕРЕНЦ  - заступник голови районної державної  

  адміністрації, голова комісії; 

Любов СЕНДИК - медсестра міської лікарні № 2, секретар комісії; 

 

Члени комісії 

 

Сергій ДАНИЛЮК  - військовий комісар Тернопільського  

  об’єднаного  міського територіального центру  

  комплектування та соціальної підтримки; 

Ірина СУМ - заступник начальника управління – начальник  

  відділу дошкільної, середньої та позашкільної  

  освіти; 

Ярослав МУДРИЙ  - начальник сектору превентивної діяльності  

  відділення поліції № 1 Тернопільського  

  районного управління поліції Головного  

  управління Національної поліції в  

  Тернопільській області; 

Дмитро ІВАСЬКЕВИЧ - лікар, який організовує роботу медичного   

  персоналу щодо медичного огляду громадян  

  України, які підлягають призову, лікар- 

  терапевт міської лікарні № 2; 

Марія ПРОНКЕВИЧ - головний спеціаліст відділу соціальної роботи  

  міського центру соціальної служби для сім’ї,  

  дітей та молоді, психолог соціальної служби; 

  

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

                    

  Сергій ДАНИЛЮК 



Додаток 2 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81    

 

       

 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Тернопільському 

об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

Микола МИХАЛЬЧИШИН  - заступник голови районної державної  

  адміністрації, голова комісії; 

Олена ФЕДИШИНА - медсестра міської лікарні № 2, секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Віталій БОБЧУК  - заступник військового комісара-начальник  

  відділення рекрутингу та комплектування  

  Тернопільського об’єднаного міського  

  територіального центру комплектування та  

  соціальної підтримки; 

Олена П’ЯТНОЧКА  - головний спеціаліст з питань загальної   

  середньої  освіти управління освіти і науки  

  Тернопільської міської ради; 

Богдан ГЕВКО  - заступник начальника сектору превентивної  

  діяльності відділення поліції №1  

  Тернопільського районного управління поліції  

  Головного управління Національної поліції  

  в Тернопільській області; 

ВЕНЦОВА Л. - лікар, який організовує роботу медичного  

  персоналу, щодо огляду призовників; 

Наталія ЛИСА  - начальник відділу соціальної роботи  

  Тернопільського  міського центру соціальних  

  служб для сім’ї, дітей та молоді, психолог; 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Сергій ДАНИЛЮК  



Додаток 3 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81    

 

 

СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Бережанському 

об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

Едуард ФЕРЕНЦ  - заступник голови районної державної  

  адміністрації, голова комісії; 

Оксана БОБАК - медсестра КНП «Бережанська центральна міська  

  лікарня» Бережанської міської ради, секретар  

  комісії; 

 

Члени комісії 

Богдан МОРОЗ  - військовий комісар Бережанського  

  об’єднаного міського територіального центру  

  комплектування та соціальної підтримки; 

Галина МИХАЛЬЧУК  - начальник відділу освіти, молоді і  спорту  

  Бережанської міської ради; 

Роман ШИНКЛЯРСЬКИЙ - заступник начальника Бережанського ВП з  

  превентивної  діяльності відділу  поліції №1  

  (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в  

  Тернопільській  області; 

Олександр ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ - лікар підліткового  кабінету поліклінічного   

  відділення КНП „Бережанська центральна  

  міська лікарняˮ Бережанської міської ради; 

Світлана ЗВІРИШИН - начальник служби у справах дітей Нараївської  

  сільської ради; 

Олег КАРПІВ - директор Бережанського  спортивно- 

  технічного клубу ТСО України. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Богдан МОРОЗ 
  



Додаток 4 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81    

       

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Бережанському 

об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки 
 

Голова комісії 

Володимир УРДЕЙЧУК  - заступник Бережанського міського голови, голова  

  комісії; 

Галина СНАК - медсестра поліклінічного відділення КНП  

  «Бережанська центральна міська лікарня»  

  Бережанської міської ради, секретар комісії,  
 

Члени комісії 

Юрій БАРАНОВСЬКИЙ  - заступник військового комісара-начальник  

  відділення рекрутенгу Тернопільського  

  об’єднаного міського територіального центру  

  комплектування та соціальної підтримки; 

Богдан ГЕВКО  - заступник начальника сектору превентивної  

  діяльності відділення поліції №1  

  Тернопільського районного управління поліції  

  ВП Головного управління Національної поліції в  

  Тернопільській області; 

Ярослав ГОРОХІВСЬКИЙ - начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та  

  спорту, культури  і туризму та соціального  

  захисту населення Саранчуківської сільської  

  ради; 

Ігор ЗАКРИШКА - начальник сектору СППП ВП №1 (м.Бережани)  

  Тернопільського РУП ГУНП в  Тернопільській  

  області; 

Оксана МАКСИМЧАК  - начальник служби у справах дітей, надання  

  соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді  

  Бережанської міської ради; 

Ярослав КОРБИЛО 

 

- медичний директор КНП „Бережанська 

  центральна міська лікарня” Бережанської  

  міської ради 
 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА
       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 
 

                    Богдан МОРОЗ   



Додаток 5 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81    

       

 

 

СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Збаразькому районному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

Едуард ФЕРЕНЦ  - заступник голови районної державної  

  адміністрації, голова комісії; 

Наталія ШМИГЕЛЬСЬКА - медична сестра КНП «Збаразька центральна  

  лікарня» Збаразької міської ради,  

  секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Володимир ГУРЮК  - військовий  комісар Збаразького районного  

  територіального центру комплектування та  

  соціальної підтримки; 

Тетяна ПАНАСЮК - начальник відділу освіти, управління освіти  

  молоді та спорту Збаразької міської ради  ; 

Віталій ПРИСЯЖНЮК - заступник начальника відділення поліції №4  

  (м. Збараж) Тернопільського районного     

  управління поліції ГУ НП у Тернопільській  

  області; 

Галина КОП’ЯК - заступник директора – начальник відділу  

  Збаразького центру соціальних служб; 

Даніслав ДОВГАЛЬ  

 

- директор Збаразького районного спортивно- 

  технічного клубу Товариства сприяння  

  обороні України; 

Ганна ТИВОНЮК - голова лікарсько-консультативної комісії  НП  

  «Збаразька центральна лікарня» Збаразької  

  міської ради. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Володимир ГУРЮК 
  



Додаток 6 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81       

       

 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Збаразькому районному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

 

Анатолій КАЧКА - заступник Збаразького міського голови, голова  

  комісії; 

Антоніна ГОЛОДНЮК  

 

- медична сестра КНП «Збаразька центральна  

  лікарня» Збаразької міської ради, секретар  

  комісії; 

 

Члени комісії 

 

Андрій ПРИСЯЖНЮК - начальник відділення призову Збаразького  

  районного територіального центру  

  комплектування та соціальної підтримки; 

Анатолій ВАНЖУЛА  - начальник сектору превенції патрульної поліції  

  відділення поліції №4 (м. Збараж)  

  Тернопільського районного управління поліції  

  ГУ НП у Тернопільській області; 

Юрій ЯРЕМУСЬ - завідувач сектору цивільного захисту    

  управління регіонального розвитку Збаразької  

  міської ради; 

Наталія БАБІЙ 

 

- психолог Збаразького центру соціальних  

  служб; 

Володимир ФЛІНТА  

  

- начальник управління освіти молоді та спорту  

  Збаразької міської ради; 

Олег КОВАЛЬ  

 

- медичний директор КНП «Збаразька  

  центральна лікарня» Збаразької міської ради. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

    

    

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Володимир ГУРЮК   



Додаток 7 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81       

       

 

 

СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Зборівському районному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

Едуард ФЕРЕНЦ  - заступник голови районної державної  

  адміністрації, голова комісії; 

Марія ЖАРІНОВА 

 

- медичний статистик комунального  

  некомерційного підприємства «Зборівська  

  лікарня», секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Володимир КАВЕЦЬКИЙ - військовий комісар Зборівського районного  

  територіального центру комплектування та  

  соціальної підтримки; 

Ярослав БЕРЛІЗЕВ - заступник головного лікаря комунального  

  некомерційного підприємства «Зборівська  

  лікарня», по експертизі; 

Михайло БІГУС - начальник відділу освіти управління освіти,  

  культури, молоді і спорту, праці та соціального  

  захисту населення Зборівської міської ради; 

Володимир СВІДИНСЬКИЙ 

 

- начальник сектору превенції патрульної поліції   

  відділення поліції №2 (м. Зборів)  

  Тернопільського районного управління  

  Головного управління Національної поліції в  

  Тернопільській області; 

Оксана ФУТОРСЬКА - завідувач відділення соціальної роботи для  

  сім’ї, дітей та молоді комунальної установи  

  «Центр надання соціальних послуг». 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

     

   

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Володимир КАВЕЦЬКИЙ 



Додаток 8 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81       

       

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Зборівському районному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

Ярослав ГАРАНДЖУК 

 

- перший заступник Зборівського міського  

  голови, голова комісії; 

Емілія НЕЖИВА 

 

- медсестра стоматологічного відділення  

  комунального некомерційного підприємства  

  «Зборівська лікарня», секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Богдан КОЛОС - заступник військового комісара – начальник  

  відділення рекрутингу та комплектування   

  Зборівського районного територіального  

  центру комплектування та соціальної  

  підтримки; 

Павло БИЦКА  - начальник сектору кримінальної поліції   

  відділення поліції №2 (м. Зборів)  

  Тернопільського  районного управління  

  Головного управління Національної поліції в  

  Тернопільській області (за згодою); 

Роман МОРАВЕЛЬ - начальник відділу культури, молоді і спорту  

  управління освіти, культури, молоді і спорту,  

  праці та соціального захисту населення  

  Зборівської міської ради; 

Тетяна ТИХОЛІЗ - заступник начальника управління – начальник  

  відділу освіти, управління освіти, культури,  

  молоді і спорту, праці та соціального захисту  

  населення Зборівської міської ради; 

Марія ЩЕРБАНЬ  - заступник директора з медичної частини  

  комунального некомерційного підприємства  

  «Зборівська лікарня». 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Володимир КАВЕЦЬКИЙ   



Додаток 9 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81       

       

СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Козівському районному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

Микола МИХАЛЬЧИШИН - заступник голови районної державної  

  адміністрації, голова комісії; 

Ольга РУДАВСЬКА  

 

 

- медсестра поліклінічного відділення  

  комунального некомерційного підприємства  

  «Козівська центральна районна лікарня»  

  Козівської селищної ради, секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Володимир ШАНДРА 

 

- військовий комісар Козівського районного  

  територіального центру комплектування та  

  соціальної підтримки; 

Надія ТКАЧ - завідувач поліклінічного відділення  

  некомерційного підприємства «Козівська  

  центральна районна лікарня» Козівської  

  селищної ради; 

Михайло БІГУС - начальник відділу освіти управління освіти,  

  культури, молоді і спорту, праці та соціального  

  захисту населення Зборівської міської ради; 

Михайло ШВЕЙКА - начальник сектору поліцейської дільниці №1  

  (смт.Козова) відділу поліції №1 (м.Бережани)  

  Тернопільського районного управління поліції  

  Головного управління Національної поліції в  

  Тернопільській області; 

Марія ІВАНІЦЬКА - начальник відділу освіти, культури, молоді та  

  спорту Козівської селищної ради; 

Ігор СКОБЛЯК - директор центру надання соціальних послуг  

  Козівської селищної ради. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Володимир ШАНДРА 



   Додаток 10 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

         15.03.2021  № 81      

    

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Козівському районному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

Вадим ЩЕГЛОВ 

 

- перший заступник селищного з питань    

  діяльності виконавчих органів Козівської  

  селищної ради, голова комісії; 

Ольга РУДАВСЬКА 

 

- медсестра поліклінічного відділення  

  комунального некомерційного підприємства    

  «Козівська центральна районна лікарня»  

  Козівської селищної ради, секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Ігор ДЕНИС - заступник військового комісара - начальник  

  відділення рекрутингу та комплектування К 

  Козівського районного територіального центру   

  комплектування та соціальної підтримки; 

Орися КОВАЛЬСЬКА  - заступник директора з експертизи комунального  

  некомерційного підприємства «Козівська  

  центральна районна лікарня» Козівської  

  селищної ради; 

Віктор КУШНІР - заступник начальника сектору поліцейської  

  дільниці №1 (смт.Козова) відділу поліції №1  

  (м.Бережани) Тернопільського районного  

  управління поліції Головного управління  

  Національної поліції в Тернопільській області; 

Галина ПЕТЬКО - завідувач сектором освіти Козівської селищної  

  ради; 

Марта ЗАВАДСЬКА  - психолог відділу центру надання соціальних  

  послуг Козівської селищної ради. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Володимир ШАНДРА   



Додаток 11 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81       

       

СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Підволочиському 

районному територіальному центрі комплектування та соціальної 

підтримки 

 

Голова комісії 

Микола МИХАЛЬЧИШИН - заступник голови районної державної  

  адміністрації, голова комісії; 

Оксана ГОЙДУН 

 

- медична сестра комунального некомерційного  

  підприємства "Підволочиська центральна  

  районна лікарня" Підволочиської селищної ради,  

  секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Василь БРОДЗЯНСЬКИЙ  - військовий комісар Підволочиського районного  

  територіального центру комплектування та  

  соціальної підтримки; 

Галина САКЕВИЧ - начальник відділу освіти Підволочиської  

  селищної ради; 

Євген ТЕСЛЯ - заступник начальника відділення поліції №5  

  (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного  

  управління Головного управління Національної  

  поліції в Тернопільській області; 

Марія ВОЙЦЕХОВСЬКА - лікар-терапевт комунального некомерційного  

  підприємства "Підволочиська центральна  

  районна лікарня" Підволочиської селищної ради; 

Уляна КАРПЕЦЬ - завідувач сектору у справах дітей відділу  

  сім’ї молоді та спорту та соціального  

  захисту населення Підволочиського  

  селищної ради. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

    

    

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Василь БОРДЗЯНСЬКИЙ 
  



Додаток 12 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81       

       

 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Підволочиському 

районному територіальному центрі комплектування та соціальної 

підтримки 

 

Голова комісії 

Степан МЕЛЬНИЧУК 

 

- перший заступник селищного голови  

  Підволочиської селищної ради; 

Оксана СУШАНСЬКА - медична сестра комунального некомерційного  

  підприємства "Підволочиська центральна  

  районна лікарня" Підволочиської районної ради,  

  секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Володимир ГРИМАЙЛО - заступник військового комісара з  

  територіальної оборони Підволочиського  

  районного територіального центру  

  комплектування та соціальної підтримки; 

Руслан БЕНЬ  - головний спеціаліст відділу освіти     

  Підволочиської селищної ради; 

Володимир ПРОЦКІВ - начальник сектору дізнання відділення поліції  

  №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського  

  районного управління Головного управління  

  Національної поліції в Тернопільській області; 

Степан ДАНИЛИШИН - заступник директора по лікувальній роботі  

  некомерційного підприємства "Підволочиська  

  центральна районна лікарня" Підволочиської  

  районної ради; 

Зоя ВОЗЛОМІТЕЛЬ - головний спеціаліст відділу організаційно- 

  виконавчої роботи виконавчого апарату  

  Підволочиського селищної ради. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Володимир БОРДЗЯНСЬКИЙ   



Додаток 13 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81      

       

 

СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Підгаєцькому районному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

Микола МИХАЛЬЧИШИН - заступник голови районної державної  

  адміністрації, голова комісії; 

Галина СЛОБОДЯН  - медсестра поліклінічного відділення  

  комунального некомерційного підприємства  

  «Підгаєцька центральна міська лікарня»  

  Підгаєцької міської ради, секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Сергій ЯНЧЕЦЬКИЙ - військовий комісар Підгаєцького районного  

  територіального центру комплектування та  

  соціальної підтримки; 

Володимир БЕЙБА - консультант комунальної установи «Центр  

  професійного розвитку педагогічних   

  працівників» Підгаєцької міської ради; 

Сергій ЧМІЛЬ - заступник медичного директора комунального  

  некомерційного підприємства «Підгаєцька  

  центральна міська лікарня» Підгаєцької міської  

  ради; 

Анатолій НІКІТЮК - заступник начальника сектору поліцейської  

  дільниці №2 м.Підгайці відділу поліції №1  

  м.Бережани Тернопільського районного  

  управління поліції в ГУНП в Тернопільській  

  області; 

Марія ТОМИН - вчитель-реабілітолог комунальної установи  

  «Підгаєцький інклюзивно-ресурсний центр»  

  Підгаєцької міської ради. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Сергій ЯНЧЕЦЬКИЙ 



Додаток 14 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81      

       

 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Підгаєцького районному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Голова комісії 

Надія ЛУЧКА 

 

- заступник Підгаєцького міського голови з  

  питань діяльності виконавчих органів, голова  

  комісії; 

Анна БОЙКІВСЬКА - медсестра поліклінічного відділення  

  комунального некомерційного підприємства  

  «Підгаєцька центральна міська лікарня»  

  Підгаєцької міської ради, секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Роман ЩЕРБІНІН - заступник військового комісара – начальник  

  відділення рекрутингу та комплектування  

  Підгаєцького районного територіального центру  

  комплектування та соціальної підтримки; 

Любов КРАМАРЧУК - медичний директор комунального  

  некомерційного підприємства «Підгаєцька  

  центральна міська лікарня» Підгаєцької міської  

  ради; 

Василь ГРИНДА - старший дільничий офіцер поліцейської дільниці  

  №2 м.Підгайці відділу поліції №1 м.Бережани  

  Тернопільського районного управління поліції  

  в Головного управління Національної поліції в  

  Тернопільській області; 

Галина БОДНАРЧУК - головний спеціаліст відділу дошкільної загальної  

  середньої та позашкільної освіти управління  

  освіти Підгаєцької міської ради; 

Оксана ШТАЙ - психолог комунальної установи «Центр надання  

  соціальних послуг» Підгаєцької міської ради. 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Сергій ЯНЧЕЦЬКИЙ   



Додаток 15 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

 

СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Теребовлянському 

районному територіальному центрі комплектування та соціальної 

підтримки 

 

Голова комісії 

Микола МИХАЛЬЧИШИН - заступник голови районної державної 

адміністрації, голова комісії; 

Ольга ВОДНЄВА  - сестра медична поліклінічного відділення 

комунального некомерційного підприємства 

«Теребовлянська центральна районна лікарня» 

Теребовлянської міської ради; 

 

Члени комісії 

Олександр КРАВЕЦЬ - військовий комісар Теребовлянського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки; 

Андрій КУПЧАК - начальник відділення поліції №3 (м.Теребовля) 

Тернопільського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Тернопільській області; 

Галина КРУШЕЛЬНИЦЬКА - лікар підліткового кабінету комунального 

некомерційного підприємства «Теребовлянська 

центральна районна лікарня» Теребовлянської 

міської ради; 

Тетяна БРОНСЬКА - начальник відділу соціальної роботи 

Теребовлянської міської ради; 

Надія ЯНУШКЕВИЧ - головний спеціаліст відділу освіти 

Теребовлянської міської ради. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

                    Олександр КРАВЕЦЬ 
  



Додаток 16 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

Тернопільської районної призовної комісії при Теребовлянському 

районному територіальному центрі комплектування та соціальної 

підтримки 

 

Голова комісії 

Ігор СМІЛЬСЬКИЙ 

 

- заступник Теребовлянського міського голови,  

  голова комісії; 

Ганна СІВІЦЬКА - медсестра підліткового кабінету комунального  

  некомерційного підприємства «Теребовлянська  

  центральна районна лікарня» Теребовлянської  

  міської ради, секретар комісії; 

 

Члени комісії 

Роман ПУШ - заступник військового комісара - начальник  

  мобілізаційного відділення Теребовлянського  

  районного територіального центру  

  комплектування та соціальної підтримки; 

Роман КОМАРИНЕЦЬ - начальник сектору кримінальної поліції  

  відділення поліції №3 (м.Теребовля)   

  Тернопільського районного управління поліції  

  Головного управління Національної поліції в  

 Тернопільській області; 

Євген ДУДКА - заступник директора комунального  

  некомерційного підприємства «Теребовлянська   

  центральна районна лікарня» Теребовлянської  

  міської ради; 

Світлана КЛИМКО - головний спеціаліст відділу освіти  

  Теребовлянської міської ради; 

Наталя ГРИЦИШИН - головний спеціаліст відділу соціальної роботи  

  Теребовлянської міської ради. 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Олександр КРАВЕЦЬ   



Додаток 17 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів, які залучаються для проведення медичного огляду 

призовників на призовній дільниці Тернопільського ОМТЦК та СП 

(Основний) 

 
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня № 2» 

Дмитро IВАСЬКЕВИЧ 

 

- лікар-терапевт, який організовує роботу  

  медичного персоналу, щодо медичного огляду     

  допризовників;  

Руслан ДАНИЛЮК - лікар-ортопед; 

Ольга СТАДНИК - лікар-офтальмолог (квітень, вересень); 

Леся ЯКІВЧУК - лікар-офтальмолог (січень, червень, 

листопад); 

Ігор ДАРМОРОСТ - лікар-хірург; 

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня № 3»  

Світлана ГАРАСИМЧУК - лікар-терапевт; 

Володимир ГОРАЙСЬКИЙ - лікар-офтальмолог (травень, жовтень); 

Олена БУЙНЯК - лікар-офтальмолог (березень, грудень); 

КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 

Роксолана БОНДАРЕНКО - лікар отоларинголог; 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Валентина ЗАДОРОЖНА - лікар офтальмолог (лютий, липень); 

КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» 

Наталя ЧЕРНИК - лікар офтальмолог (серпень); 

Тетяна КУДАКОВА - лікар -рентгенолог;   

КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» 

Андрій ШПИТКО - лікар-стоматолог; 

Обласна психоневрологічна лікарня 

Наталія КОРДУБА - психіатр; 

КНП Великобірківської селищної ради  

«Тернопільська центральна районна лікарня» 

Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА  - лікар - дерматовенеролог; 

Зоряна БІСОВСЬКА - лікар – невропатолог. 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

                    Василь ДАНЬЧАК 

                    Ігор РЕПЕТІВСЬКИЙ  



Додаток 18 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     
       

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів, які залучаються для проведення медичного огляду 

призовників на призовній дільниці Тернопільського ОМТЦК та СП 

(Резервний) 
КНП «Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги» 

Юрій ГОЛЯС - лікар-хірург; 

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня № 2» 

Ольга СТАДНИК - лікар-офтальмолог (травень, листопад); 

Леся ЯКІВЧУК - лікар-офтальмолог (березень, вересень); 

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня № 3»  

Василь САВЧИШИН - ортопед; 

Володимир ГОРАЙСЬКИЙ - лікар-офтальмолог (січень, липень); 

Олена БУЙНЯК - лікар-офтальмолог (червень); 

Наталя КОПОСОВА - лікар-дерматолог; 

Михайло БІЛИЙ - лікар-невропатолог; 

Наталя ФРАНЧУК - лікар-невропатолог; 

Олександр САМОГАЛЬСЬКИЙ  - лікар-невропатолог; 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Валентина ЗАДОРОЖНА - лікар офтальмолог (грудень); 

КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» 

Наталя ЧЕРНИК - лікар офтальмолог (квітень, жовтень); 

КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 

Валентина ВЕНЦОВА - лікар, який організовує роботу медичного  

  персоналу, щодо медичного огляду  

  допризовників; 

Людмила ДАНЬО-ХРИСТИНИЧ  - терапевт; 

Тетяна БЕНЬКОВСЬКА лікар-офтальмолог (лютий, серпень); 

КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» 

Микола СЮСЯЙЛО - лікар-стоматолог; 

Обласна психоневрологічна лікарня 

Наталя ВЕРБОВЕЦЬКА - лікар-психіатр; 

Дмитро БІДНИЙ - лікар-психіатр; 

Олександр ДЗЮБЧУК - лікар-психіатр; 
КНП Великобірківської селищної ради «Тернопільська центральна районна лікарня» 

Ірина ХОМ’ЯК - лікар – невропатолог; 

Володимир ЛІЩЕНКО - лікар - отоларинголог; 

Дарія ПАСТЕРНАК - лікар - рентгенолог. 
 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА
   

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

                    Василь ДАНЬЧАК 

                    Ігор РЕПЕТІВСЬКИЙ   



Додаток 19 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна міська лікарня Бережанської міської ради»,  

які залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Основний) 

 

Адам ГРИНЬКІВ 

 

- лікар - невропатолог; 

Віталій ДОВГИЙ  

 

- лікар - дерматовенеролог; 

Оксана ЗЕЛІНСЬКА  

 

- лікар - функціоналіст; 

Володимир КАТЕРНЯК 

  

- лікар - хірург; 

Оксана ВОЛОШИН  

 

- лікар - психіатр; 

Володимир ЗАДОРОЖНИЙ  

 

- лікар - стоматолог; 

Олена ПАПУГА  

 

- лікар - офтальмолог; 

Мар’яна ЯНЮК  

 

- лікар - терапевт; 

Наталя АЛІСОВА   

 

- лікар - ренгенолог; 

Михайло ШКІЛЬНИЙ  

 

- лікар - травматолог; 

Віталій ЮХИМЕЦЬ  - лікар - отоларинголог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Василь ВРИДНИК   



Додаток 20 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна міська лікарня Бережанської міської ради»,  

які залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Резервний склад) 

 

Оксана ВОЛОШИН 

 

- лікар - психіатр; 

Наталя ОНИШКІВ 

 

- лікар - невропатолог; 

Світлана ГАВРАН 

 

- лікар - офтальмолог; 

Олександр ДІРЕЙ 

 

- лікар - хірург; 

Мирон МІНЯЙЛЮК  

 

- лікар - стоматолог; 

Володимир ЛАЗУРКО  

 

- лікар - травматолог; 

Валерій КОЛОДНИЦЬКИЙ  

 

- лікар - ренгенолог; 

Богдан МЕЛЬНИК  

 

- лікар - терапевт; 

Ірена ТРІШКІНА  

 

- лікар - дерматолог; 

Василь ЯНЮК  - лікар – отоларинголог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Василь ВРИДНИК   



Додаток 21 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Збаразька центральна лікарня» Збаразької міської ради, які залучаються 

для проведення медичного огляду призовників 

(Основний) 

 

Віктор СЛІПЧЕНКО  

 

- лікар - стоматолог; 

Таїсія ДАРМОГРАЙ  

 

- лікар - дерматолог; 

Богдан КАЛЬБА  

 

- лікар - ортопед; 

Василь КАЧАНОВСЬКИЙ  

 

- лікар - хірург; 

Лілія БОГАЙЧУК  

 

- лікар - офтальмолог; 

Євгенія МЕЛЬНИК  

 

- лікар - терапевт; 

Віталій НАЗАРЧУК   

 

- лікар - отоларинголог; 

Сергій ОСАДЧИЙ  

 

- лікар - психіатр; 

Галина СВИРІПА  

 

- лікар - невропатолог; 

Галина СМАЧИЛО  - лікар - втизіатр. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Григорій ЧЕПІЛЬ   



Додаток 22 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Збаразька центральна лікарня» Збаразької міської ради, які залучаються 

для проведення медичного огляду призовників 

(Резервний склад) 

 

Михайло ІВАНЧИШИН  

 

- лікар - невропатолог; 

Олег КУЛАКОВСЬКИЙ  

 

- лікар - хірург; 

Надія ПРОКОП  

 

- лікар - отоларинголог; 

Володимир ЛАГІШ  

 

- лікар - ортопед; 

Марія ШИМАНСЬКА  

 

- лікар - терапевт; 

Ірина ПИЛИПЧУК  - лікар – нарколог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Григорій ЧЕПІЛЬ   



Додаток 23 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, які залучаються для 

проведення медичного огляду призовників 

(Основний) 

 

Ольга НЕЧАЙ 
 

- лікар - терапевт; 

Микола ПАЛЮХ 
 

- лікар - хірург; 

Надія ГУМЕНЮК 
 

- лікар - невропатолог; 

Євген ПРІНЬ 
 

- лікар - психіатр; 

Галина КУЛЬЧИЦЬКА  
 

- лікар - офтальмолог; 

Микола МИКИТИШИН  
 

- лікар - отоларинголог; 

Марія КАЛІНОВСЬКА  
 

- лікар - стоматолог; 

Рома КВАСНИЦЬКА  - лікар – дерматолог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Богдан ЗЕМБРА   



Додаток 24 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, які залучаються для 

проведення медичного огляду призовників 

(Резервний склад) 

 

Леся КРАВЧИШИН  
 

- лікар - терапевт; 

Сергій ПАЛКА  
 

- лікар - хірург; 

Надія ГУМЕНЮК  
 

- лікар - невропатолог; 

Євген ПРІНЬ  
 

- лікар - психіатр; 

Галина КУЛЬЧИЦЬКА  
 

- лікар - офтальмолог; 

Микола МИКИТИШИН  
 

- лікар - отоларинголог; 

Ігор МАНУЩАК  
 

- лікар - стоматолог; 

Марія ГАЙДА  
 

- лікар - дерматогол; 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Богдан ЗЕМБРА   



Додаток 25 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Козівська районна центральна лікарня» Козівської селищної ради, які 

залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Основний) 

 

Ольга ХОМКО  
 

- лікар - терапевт; 

Олег ВОЛКОВ  
 

- лікар - хірург; 

Євгенія ГОРОХІВСЬКА  
 

- лікар - невропатолог; 

Дарія ЛЕОНОВА  
 

- лікар - психіатр; 

Володимир ХАБЛО 
 

- лікар - офтальмолог; 

Ярослав МЕЛЬНИК 
 

- лікар - отоларинголог; 

Іван ЛЕВИЦЬКИЙ 
 

- лікар - стоматолог; 

Олег ВОЛКОВ 

 

- лікар - дерматолог; 

Олег НИКОЛИШИН - лікар – травматолог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Богдан МАРКЕВИЧ   



Додаток 26 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Козівська районна центральна лікарня» Козівської селищної ради, які 

залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Резервний склад) 

 

Ольга ХМУРИЧ 

 

- лікар - терапевт; 

Ярослав ГОРОХІВСЬКИЙ 

 

- лікар - хірург; 

Іванна РАКОЧА 
 

- лікар - психіатр; 

Світлана БЕЗКОРОВАЙНА 
 

- лікар - офтальмолог; 

Роман ШИМАНСЬКИЙ 

 

- лікар - стоматолог; 

Богдан ПАНЬКІВ - лікар – травматолог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Богдан МАРКЕВИЧ   



Додаток 27 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Підволочиська центральна лікарня» Підволочиської селищної ради, які 

залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Основний) 

 

Степан ЦУПА  

 

- лікар - травматолог; 

Марія ВОЙЦЕХОВСЬКА  

 

- лікар - терапевт; 

Олена ГІРНА  

 

- лікар - психіатр; 

Світлана КОЗОСВИСТ  

 

- лікар - невропатолог; 

Ольга ДЕНІЦЬКА  

 

- лікар - отоларинголог; 

Віктор КРУК  

 

- лікар - хірург; 

Тарас ЛІХНОВСЬКИЙ  

 

- лікар - офтальмолог; 

Мар’яна СТИРАНІВСЬКА  

 

- лікар - дерматолог; 

Петро ЗАНЬКО  

 

- лікар – стоматолог; 

Олег МЕЛЬНИК  - лікар – рентгенолог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Петро МАХОВСЬКИЙ   



Додаток 28 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Підволочиська центральна лікарня» Підволочиської селищної ради, які 

залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Резервний склад) 

 

Іванна ЛІХНОВСЬКА  

 

- лікар - офтальмолог; 

Володимир КОВАЛІВ  

 

- лікар - хірург; 

Ірина СТАШКІВ  

 

- лікар - невропатолог; 

Тетяна ХЛОПЕЦЬКА  

 

- лікар - терапевт; 

Михайло БРИЛЯНТОВИЧ  

 

- лікар - отоларинголог; 

Олег РАДКОВСЬКИЙ  

 

- лікар – травматолог; 

Оксана ЛУКІВ  

 

- лікар – дерматолог; 

Ганна ПУСЕВИЧ  - лікар – рентгенолог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Петро МАХОВСЬКИЙ   



Додаток 29 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Підгаєцька центральна міська лікарня» Підгаєцької міської ради, які 

залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Основний) 

 

Сергій ЧМІЛЬ  

 

- лікар - отоларинголог; 

Марія ВИВАЛЬ  

 

- лікар - терапевт; 

Леся ПЕЛИХ  

 

- лікар - психіатр; 

Сергій СТАРИК  

 

- лікар - офтальмолог; 

Галина ЄДИНАК  

 

- лікар - невропатолог; 

Ігор ДЖИДЖОРА  

 

- лікар - ортопед; 

Ігор ДЖИДЖОРА  

 

- лікар - хірург; 

Любов ПЕЛИХ  

 

- лікар – дерматовенеролог; 

Ігор БОЙКО  - лікар – стоматолог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Ігор КУШНІР   



Додаток 30 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Підгаєцька центральна міська лікарня» Підгаєцької міської ради, які 

залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Резервний склад) 

 

Ігор ДЖИДЖОРА  

 

- лікар - отоларинголог; 

Степан ЦИБУЛЬСЬКИЙ  

 

- лікар - терапевт; 

Леся ПЕЛИХ  

 

- лікар - психіатр; 

Сергій СТАРИК  

 

- лікар - офтальмолог; 

Галина ЄДИНАК  

 

- лікар - невропатолог; 

Сергій ЧМІЛЬ  

 

- лікар – ортопед; 

Сергій ЧМІЛЬ  

 

- лікар – хірург; 

Любов ПЕЛИХ  
 

- лікар – дерматовенеролог; 

Ігор БОЙКО  - лікар – стоматолог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Ігор КУШНІР   



Додаток 31 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Теребовлянська центральна районна лікарня» Теребовлянської міської 

ради, які залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Основний) 

 

Павло НАКОНЕЧНИЙ 

 

- лікар - дарматовенеролог; 

Роман ЛЕВЧЕНКО 

 

- лікар - хірург; 

Володимир ПИНДУС 

 

- лікар - стоматолог; 

Наталя СНЮТКА 

 

- лікар - терапевт; 

Христина МАНДЗАК 

 

- лікар - невропатолог; 

Андрій ЯСІНСЬКИЙ 

 

- лікар - травматолог; 

Василь ТКАЧУК 

 

- лікар - отоларинголог; 

Світлана КОВАЛЬЧУК 

 

- лікар – офтальмолог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Михайло НИКЕРУЙ   



Додаток 32 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81     

       

 

СКЛАД 

лікарів-спеціалістів комунального некомерційного підприємства 

«Теребовлянська центральна районна лікарня» Теребовлянської міської 

ради, які залучаються для проведення медичного огляду призовників 

(Резервний склад) 

 

Світлана АНТОНЮК 

 

- лікар - невропатолог; 

Олександр СТИРАНКА 

 

- лікар - хірург; 

Марина РИБОЙЧУК 

 

- лікар - стоматолог; 

Іван ФЛИСЯК 

 

- лікар - травматолог; 

Мирослава ТКАЧ 

 

- лікар - терапевт; 

Оксана ГРИНЬКІВ 

 

- лікар – інфекціоніст; 

Михайло САНОЦЬКИЙ 

 

- лікар – отоларинголог. 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА\ 

 

       

                    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

                    Михайло НИКЕРУЙ  
 


