
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про оповіщення військовозобов’язаних щодо виклику до Мукачівського 

районного територіального центру комплектування  та соціальної підтримки 

 

 

Відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних, затверджених постановою  КМУ 

від 07.12.2016 № 921, розпорядження начальника Мукачівського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 1 згідно 

листа від 04 травня 2022 року № 1758/5/2, керуючись  п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Керуючому справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради  

ЛЕНДЄЛУ Олександру забезпечити здійснення відповідальними структурними 

підрозділами Мукачівської міської ради, заходів з оповіщення про виклик 

військовозобов’язаних до Мукачівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської 

комісії. 

2. Службі персоналу Мукачівської міської ради: 

1) оповістити про виклик до Мукачівського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-

лікарської комісії працівників виконавчих органів Мукачівської міської ради 

згідно списку, що додається; 

2) довести дане розпорядження до відома працівників, визначених 

відповідно до підпункту 1 пункту 2 даного розпорядження, під особистий 

підпис кожного, до 12.05.2022; 

      3) забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та 

прибуттям працівників виконавчих органів Мукачівської міської ради до 

Мукачівського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки; 

  4) письмово повідомити Мукачівський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки про працівників, які не виконали 

розпорядження  Мукачівського  міського  голови  та  Мукачівського  районного  

територіального центру комплектування та соціальної підтримки і не прибули 

за викликом до 22.05.2022. 
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3. Старостам старостинських округів Мукачівської міської територіальної 

громади, Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради 

та відділу з питань  надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної  роботи  

Мукачівської міської ради вжити заходи у відповідності до розпорядження 

начальника Мукачівського районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки № 1 згідно листа від 04 травня 2022 року № 1758/5/2. 

 

 4.Відділу контролю та організаційного забезпечення діяльності 

виконавчого комітету та міської ради надіслати до Мукачівського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки копію даного 

розпорядження не пізніше 09.05.2022. 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 

 

 

 


