
Додаток 41 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81  

 

Графік 

виділення автотранспорту для чергування на призовній дільниці 

Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
 

№ 

п/п 

РТЦК та СП Громада Дата виділення 

автотранспорту 

Примітка 

1 Тернопільського 

об'єднаного міського 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

Тернопільська районна державні адміністрація  01.04.2021-30.06.2021 

01.10.2021-31.12.2021 

 2 

автомобіля 

Байковецька об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.04.2021 

01.10.2021-30.10.2021 

  

Білецька об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.05.2021-31.05.2021 

01.11.2021-30.11.2021 

  

Великоберезовицька об’єднана територіальна 

громада Тернопільського району 

01.06.2021-30.06.2021 

01.12.2021-31.12.2021 

  

Великобірківська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.04.2021 

01.10.2021-30.10.2021 

  

Великогаївська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.05.2021-31.05.2021 

01.11.2021-30.11.2021 

  

Підгороднянської об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.06.2021-30.06.2021 

01.12.2021-31.12.2021 

  

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА       
                   

    Ольга ВЕЛЬГОШ 



Додаток 42 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81  

 

Графік 

виділення автотранспорту для чергування на призовній дільниці 

Бережанського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
 

№ 

п/п 

РТЦК та СП Громада Дата виділення 

автотранспорту 

Примітка 

1 Бережанського 

об'єднаного міського 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки  

Бережанська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.04.2021 

01.10.2021-30.10.2021 

  

Нараївська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.05.2021-31.05.2021 

01.11.2021-30.11.2021 

  

Саранчуківська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.06.2021-30.06.2021 

01.12.2021-31.12.2021 

  

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА       

                   

    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

 

 

 

 



Додаток 43 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81  

 

 

 

Графік 

виділення автотранспорту для чергування на призовній дільниці 

Збаразького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
 

№ 

п/п 

РТЦК та СП Громада Дата виділення 

автотранспорту 

Примітка 

1 Збаразького районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки  

Збаразька об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.05.2021 

01.10.2021-30.11.2021 

  

Вишнівецька об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.06.2021-30.06.2021 

01.12.2021-31.12.2021 

  

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА       

                   

    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

 

 

 

 



Додаток 44 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81  

 

 

 

Графік 

виділення автотранспорту для чергування на призовній дільниці 

Зборівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
 

№ 

п/п 

РТЦК та СП Громада Дата виділення 

автотранспорту 

Примітка 

1 Зборівського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки  

Зборівська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.04.2021 

01.10.2021-30.10.2021 

  

Залозецька об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.05.2021-31.05.2021 

01.11.2021-30.11.2021 

  

Озернянська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.06.2021-30.06.2021 

01.12.2021-31.12.2021 

 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА       

                   

    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

 



Додаток 45 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81  

 

 

 

Графік 

виділення автотранспорту для чергування на призовній дільниці 

Козівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
 

№ 

п/п 

РТЦК та СП Громада Дата виділення 

автотранспорту 

Примітка 

1 Козівського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки  

Козівська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.04.2021 

01.10.2021-30.10.2021 

  

Козлівська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.05.2021-31.05.2021 

01.11.2021-30.11.2021 

  

Купчинецька об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.06.2021-30.06.2021 

01.12.2021-31.12.2021 

  

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА       

                   

    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

 



Додаток 46 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81  

 

 

 

Графік 

виділення автотранспорту для чергування на призовній дільниці 

Підволочиському районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
 

№ 

п/п 

РТЦК та СП Громада Дата виділення 

автотранспорту 

Примітка 

1 Підволочиського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки  

Підволочиська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.04.2021 

01.10.2021-30.10.2021 

  

Скалатська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.05.2021-31.05.2021 

01.11.2021-30.11.2021 

  

Скориківська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.06.2021-30.06.2021 

01.12.2021-31.12.2021 

  

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА       

                   

    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

 

 



Додаток 47 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81  

 

 

 

Графік 

виділення автотранспорту для чергування на призовній дільниці 

Підгаєцькому районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
 

№ 

п/п 

РТЦК та СП Громада Дата виділення 

автотранспорту 

Примітка 

1 Підгаєцького 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

Підгаєцька об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.06.2021 

01.10.2021-31.12.2021 

  

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА       

                   

    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 

 

 

 



Додаток 48 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15.03.2021  № 81  

 

 

 

Графік 

виділення автотранспорту для чергування на призовній дільниці 

Теребовлянському районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
 

№ 

п/п 

РТЦК та СП Громада Дата виділення 

автотранспорту 

Примітка 

1 Теребовлянського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

Теребовлянська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.06.2021 

01.10.2021-31.12.2021 

  

Іванівська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.04.2021-30.04.2021 

01.10.2021-30.10.2021 

  

Микулинецька об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.05.2021-31.05.2021 

01.11.2021-30.11.2021 

  

Золотниківська об’єднана територіальна громада 

Тернопільського району 

01.06.2021-30.06.2021 

01.12.2021-31.12.2021 

  

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

           адміністрації                                                               Світлана МІКІТІНА       

                   

    Ольга ВЕЛЬГОШ 

 


