
Додаток 5 

до розпорядження голови 

районної державної адміністрації  

08.04.2021 № 121 

 

 

СКЛАД  

районної комісії з перевірки стану ведення військового  

обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,  

закладах освіти району у 2021 році 

     

 

ТЕРИТОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БЕРЕЖАНСЬКОГО ОМТЦК та СП 
 

Основний склад  Резервний склад 
МИХАЙЛІВ М. – заступник 

голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

СВЕРБИВУС В. – начальник 

відділення військового обліку та 

бронювання сержантів і солдатів 

запасу Бережанського ОМТЦК та СП, 

заступник голови комісії  

 

Члени комісії: 

МИХАЛЬЧИШИН М. –заступник голови 

районної державної адміністрації, голова 

комісії 

 

РОМАНЮК О. – начальник відділення 

офіцерів запасу і кадрів Бережанського 

ОМТЦК та СП, заступник голови комісії  

 

 

 

ВЕЛЬГОШ О. – головний спеціаліст 

сектору з питань мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату 

районної державної адміністрації 

 

РОМАНОВСЬКА Н. – головний 

спеціаліст відділення рекрутингу та 

комплектування  

Бережанського ОМТЦК та СП 

 

 

 

ТЕРИТОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗБАРАЗЬКОГО РТЦК та СП 
 

Основний склад  Резервний склад 
МИХАЙЛІВ М. – заступник 

голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

МИХАЛЬЧИШИН М. – заступник 

голови районної державної адміністрації,  

голова комісії 

 



ШЕВЧЕНКО В. – начальник 

відділення військового обліку та 

бронювання сержантів і солдатів 

запасу Збаразького РТЦК та СП, 

заступник голови комісії  

 

Члени комісії: 

ПОЛІЩУК В. – заступник військового 

комісара - начальник мобілізаційного 

відділення Збаразького РТЦК та СП, 

заступник голови комісії  

 

 

ВЕЛЬГОШ О. – головний спеціаліст 

сектору з питань мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату 

районної державної адміністрації 

 

ПРИСЯЖНЮК А. – начальник 

відділення призову Збаразького 

РТЦК та СП  

 

 

ПРИСЯЖНЮК В. – заступник 

начальника Збаразького відділення 

поліції Підволочиського відділу поліції 

ГУ НП в Тернопільській області (за 

згодою) 

 

 

ТЕРИТОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗБОРІВСЬКОГО РТЦК та СП 
 

Основний склад  Резервний склад 
МИХАЙЛІВ М. – заступник 

голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

ГРИЦАЙ О. – начальник відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу 

Зборівського РТЦК та СП, заступник 

голови комісії  

 

Члени комісії: 

МИХАЛЬЧИШИН М. –заступник голови 

районної державної адміністрації, голова 

комісії 

 

КОЛОС Б. – заступник військового 

комісара - начальник відділення 

рекрутингу та комплектування 

Зборівського РТЦК та СП, заступник 

голови комісії  

 

 

ВЕЛЬГОШ О. – головний спеціаліст 

сектору з питань мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату 

районної державної адміністрації 

 

СТЕЦЮК М. – начальник відділення 

офіцерів запасу і кадрів Зборівського 

РТЦК та СП  

 

ДУБИНА В. – головний спеціаліст 

відділення військового обліку та 

бронювання сержантів і солдатів 

запасу Зборівського РТЦК та СП 

КУЛЯВЮК М. – головний спеціаліст 

відділення офіцерів запасу і кадрів 

Зборівського РТЦК та СП 

 

НЕПИЙВОДА І. – головний спеціаліст 

відділення призову Зборівського РТЦК 

та СП 

 

КАРМАЗИН Т. - головний спеціаліст 

командування Зборівського РТЦК та СП 

 

 



ТЕРИТОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОЗІВСЬКОГО РТЦК та СП 
 

Основний склад  Резервний склад 
МИХАЙЛІВ М. – заступник 

голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

ДЕНИС І. – заступник військового 

комісара - начальник відділення 

рекрутингу та комплектування 

Козівського РТЦК та СП, заступник 

голови комісії  

 

Члени комісії: 

МИХАЛЬЧИШИН М. – заступник 

голови районної державної адміністрації,  

голова комісії 

 

 

ТЕРНОВА Л. – оператор відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу Козівського 

РТЦК та СП, заступник голови комісії  

 

 

ВЕЛЬГОШ О. – головний спеціаліст 

сектору з питань мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату 

районної державної адміністрації 

 

СЕРЕДИНСЬКИЙ В. – головний 

спеціаліст відділення призову 

Козівського РТЦК та СП 

ОСТАША Н. – головний спеціаліст 

відділення офіцерів запасу і кадрів 

Козівського РТЦК та СП 

 

 

 

ТЕРИТОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РТЦК та СП 
 

Основний склад  Резервний склад 
МИХАЙЛІВ М. – заступник 

голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

ПЕРЧИК Ю. – начальник відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу 

Підволочиського РТЦК та СП, 

заступник голови комісії  

 

Члени комісії: 

МИХАЛЬЧИШИН М. – заступник 

голови районної державної адміністрації,  

голова комісії 

 

ІВАНИЦЬКА С. – головний спеціаліст 

відділення військового обліку та 

бронювання сержантів і солдатів запасу 

Підволочиського РТЦК та СП, заступник 

голови комісії  

 

 

ВЕЛЬГОШ О. – головний спеціаліст 

сектору з питань мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату 

районної державної адміністрації 

 

ВДОВ Д. – начальник відділення 

офіцерів запасу і кадрів 

Підволочиського РТЦК та СП  

РИМАРЧУК Г. – головний спеціаліст 

відділення офіцерів запасу і кадрів 

Підволочиського РТЦК та СП 

 

 



ТЕРИТОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДГАЄЦЬКОГО РТЦК та СП 
 

Основний склад  Резервний склад 
МИХАЙЛІВ М. – заступник 

голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

ЧЕБАН А. – заступник військового 

комісара - начальник мобілізаційного 

відділення Підгаєцького РТЦК та СП, 

заступник голови комісії  

 

Члени комісії: 

МИХАЛЬЧИШИН М. – заступник 

голови районної державної адміністрації,  

голова комісії 

 

КЕРНИЦЬКА Т. – оператор відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу Підгаєцького 

РТЦК та СП, заступник голови комісії  

 

 

ВЕЛЬГОШ О. – головний спеціаліст 

сектору з питань мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату 

районної державної адміністрації 

 

ЧОРНИЙ В. – начальник відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу 

Підгаєцького РТЦК та СП 

 

 

 

 

ТЕРИТОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО РТЦК та СП 
 

Основний склад  Резервний склад 
МИХАЙЛІВ М. – заступник 

голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

ПАВЛІК Р. – начальник відділення 

офіцерів запасу і кадрів 

Теребовлянського РТЦК та СП, 

заступник голови комісії  

 

 

Члени комісії: 

МИХАЛЬЧИШИН М. – заступник 

голови районної державної адміністрації,  

голова комісії 

 

 

ТИХОЛІЗ Ю. – оператор відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу 

Теребовлянського РТЦК та СП, 

заступник голови комісії  

 

 

ВЕЛЬГОШ О. – головний спеціаліст 

сектору з питань мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату 

районної державної адміністрації 

 

 

ПАВЛІК Л. – головний спеціаліст 

відділення призову Теребовлянського 

РТЦК та СП 

 



ЯКУБИШИН М. – головний 

спеціаліст відділення військового 

обліку та бронювання сержантів і 

солдатів запасу Теребовлянського 

РТЦК та СП  

 

ТЕРИТОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОМТЦК та СП 
 

Основний склад  Резервний склад 
МИХАЙЛІВ М. – заступник 

голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

ГЕЛЬЖИНСЬКИЙ Ю. – начальник 

відділення військового обліку та 

бронювання сержантів і солдатів 

запасу Тернопільського ОМТЦК та 

СП, заступник голови комісії  

 

Члени комісії: 

МИХАЛЬЧИШИН М. – заступник 

голови районної державної адміністрації,  

голова комісії 

 

ПЕРІГ Т. – заступник військового 

комісара - начальник мобілізаційного 

відділення Тернопільського ОМТЦК та 

СП, заступник голови комісії  

 

 

ВЕЛЬГОШ О. – головний спеціаліст 

сектору з питань мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату 

районної державної адміністрації 

 

ДНЕСЬ А. – начальник відділення 

офіцерів запасу і кадрів 

Тернопільського ОМТЦК та СП 

ГОРОШКО А. – офіцер відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу 

Тернопільського ОМТЦК та СП  

 

БУРИК Г. - офіцер відділення призову 

Тернопільського ОМТЦК та СП 

 

 

 

Т.в.о. керівника апарату  

      адміністрації                                   Світлана МІКІТІНА  

 

 

Сергій ДАНИЛЮК                                                                  
 


