
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___________                                                                      №_________ 
                                                  м. Лиман 
 
 
 

 Про внесення змін до рішення виконкому від 
17.02.2021 року № 45 «Про проведення чергових 
призовів громадян України на строкову військову 
службу до лав Збройних Сил України та інших 
військових формувань у 2021 році». 

 
  

 
 

Розглянувши лист ТВО начальника першого відділу Краматорського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
Кордонця В.А. від 25.06.2021 року №07/02/1200 та відповідно до спільної 
директиви Міністра Оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил 
України від 07.02.2021 №321/1/дск і на виконання вимог директиви командувача 
військ оперативного командування «Схід» від 08.06.2021 року Д-2/дск, керуючись 
ст. 36, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий 
комітет Лиманської міської ради, -  
 
ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни до рішення виконкому від 17.02.2021 року № 45 «Про 
проведення в Лиманській об’єднаній територіальній громаді чергових призовів на 
строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових 
формувань у 2021 році (далі – рішення), а саме:   

1.1. У тексті рішення та у додатках до нього назву «Слов’янський 
об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної 
підтримки» у всіх відмінках замінити назвою «перший відділ Краматорського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки» у 
відповідних відмінках і формах числа;  

1.2. У тексті рішення та у додатках до нього слова «військовий комісар» у 
всіх відмінках замінити словом «начальник» у відповідних відмінках і формах 
числа;  

1.3 У додатку 1 слова «Ільєнко Вадим Олександрович» - військовий комісар 
Слов’янського об’єднаного міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки замінити словами «Притков Володимир Олексійович – 
начальник територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
Краматорського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки»; 



1.4 У додатку 2 слова «Полупан Дмитро Миколайович - начальник 
відділення призову Слов’янського об’єднаного міського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки замінити словами «Чернишов Юрій 
Іванович – заступник начальника територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки з територіальної оборони Краматорського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Лиманської міської ради Погорелова О.В. 
 
 
Міський голова                    О.В. Журавльов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 

 
______________ №_____________ 

 
Основний склад призовної комісії   

з призову громадян України на строкову  
військову службу у 2021 році  

 
 
Афонін Юрій Анатолійович 
 

заступник міського голови – голова 
комісії; 

Гайворонська Альона Олегівна 
 

медична сестра КНП СМР "Міська 
лікарня №1" - секретар комісії (за згодою) 

Члени комісії: 
Іванніков Костянтин Петрович лікар КНП СМР "Міська лікарня №1", 

голова медичної комісії з медичного 
огляду допризовників та призовників (за 
згодою). 

Діденко Надія Миколаївна начальник управління освіти, молоді та 
спорту Лиманської міської ради;  

Притков Володимир Олексійович  начальник територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки 
Краматорського центру комплектування 
та соціальної підтримки, полковник ; 

Лобов Павло Сергійович голова Слов'янського міського комітету 
товариства сприяння обороні України (за 
згодою); 

Покотило Сергій Сергійович заступник начальника відділу поліції №3 
Краматорського районного управління  
ГУ НП України в Донецькій області (за 
згодою); 

Слєпцов Андрій Олександрович директора Лиманського міського  центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (психолог). 

  
 
 
Розроблено першим відділом Краматорського РТЦК та СП:  
 
ТВО начальника першого відділу  
Краматорського районного центру комплектування  
та соціальної підтримки 
 
майор                           В.А. Кордонець  
 
Керуючий справами              О.В.  Погорелов 
 
 



 
Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 

          ____________№_____________ 
 

Резервний склад призовної комісії   
з призову громадян України на строкову  

військову службу у 2021 році 
 
Сироватська Ірина Леонідівна заступник міського голови – голова 

комісії; 
Шемігон Оксана Віталіївна медична сестра КНП "Слов’янська 

центральна районна лікарня" – секретар     
комісії (за згодою) 

Члени комісії: 
 
Бойко Віталій Петрович викладач предмету "Захист Вітчизни" 

Слов’янського професійного 
машинобудівного ліцею (за згодою); 

Чернишов Юрій Іванович заступник начальника територіального 
центру комплектування та соціальної 
підтримки з територіальної оборони 
Краматорського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, майор  (за 
згодою); 

Ольховська Вікторія Миколаївна начальник відділу соціальної роботи 
Лиманського міського центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді; 

Роменський Микола Миколайович начальник сектору превенції відділу 
поліції №3 Краматорського районного 
управління  ГУ НП України в Донецькій 
області (за згодою); 

Рокочий Олексій Олексійович начальник відділу національно-
патріотичного виховання молоді та 
спорту Лиманської міської ради;  

Хріпков Олександр Олексійович   лікар-терапевт КЛПЗ "Міська лікарня 
№1", голова медичної комісії з медичного 
огляду допризовників та призовників (за  
згодою). 

 
Розроблено першим відділом Краматорського РТЦК та СП:  
 
ТВО начальника першого відділу Краматорського  
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
майор                            В.А. Кордонець  
 
Керуючий справами              О.В.  Погорелов 
 
 


