
 

 

 
  

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКА  МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 

 

від 05 січня 2022 року                                                                            № 1/2022-мр 

 

Про  покладання обов’язків із ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних на діловодів 

відділу організаційної та кадрової роботи Арцизької міської ради 
 

На виконання пунктів 1, 2, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 14, частини 4 статті 34 

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідно до 

пунктів 23, 24 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 07.12.2006 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних», з метою забезпечення 

ведення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних у 

населених пунктах Арцизької міської територіальної громади, в яких відсутні 

районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 

1. Покласти обов’язки із ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних на діловодів відділу організаційної та кадрової роботи 

Арцизької міської ради, а саме на: 

Бочевар Марію Григорівну, діловода відділу організаційної та кадрової 

роботи Арцизької міської ради - на території с.Виноградівка Виноградівського 

старостинського округу; 

Терзі Василя Георгійовича, діловода відділу організаційної та кадрової 

роботи Арцизької міської ради - на території с.Плоцьк Виноградівського 

старостинського округу; 

Настрадін Тетяну Іванівну, діловода відділу організаційної та кадрової 

роботи Арцизької міської ради - на території с.Главані Главанського 

старостинського округу; 

Караніколову Євгенію Дмитрівну, діловода відділу організаційної та 

кадрової роботи Арцизької міської ради - на території с.Делень Деленського 

старостинського округу; 

Римарчук Марину Петрівну, діловода відділу організаційної та кадрової 

роботи Арцизької міської ради - на території с.Новоселівка Деленського 

старостинського округу; 



 

 

 

Михайлову Вікторію Степанівну, діловода відділу організаційної та 

кадрової роботи Арцизької міської ради - на території с.Задунаївка 

Задунаївського старостинського округу; 

Погорельник Світлану Олександрівну, діловода відділу організаційної 

та кадрової роботи Арцизької міської ради - на території с.Кам’янське 

Кам’янського старостинського округу; 

Делік Олену Яківну, діловода відділу організаційної та кадрової роботи 

Арцизької міської ради - на території с.Надеждівка Надеждівського 

старостинського округу; 

Пєткову Людмилу Степанівну, діловода відділу організаційної та 

кадрової роботи Арцизької міської ради - на території с.Нова Іванівка 

Новоіванівського старостинського округу; 

Мілько Надію Миколаївну, діловода відділу організаційної та кадрової 

роботи Арцизької міської ради - на території с.Прямобалка Прямобалківського 

старостинського округу; 

Дімову Ганну Степанівну, діловода відділу організаційної та кадрової 

роботи Арцизької міської ради - на території с.Холмське та селища 

Новохолмське Холмського старостинського округу. 

     2. Начальнику відділу організаційної та кадрової роботи Арцизької міської 

ради ознайомити осіб, зазначених у пункті 1, з цим розпорядженням.  

     3. Контроль за виконанням цього  розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому Арцизької міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

Арцизький міський голова    Сергій  ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

З розпорядженням ознайомлений (-а) та копію примірника отримав (-ла) 

______________                             ____________                                 __________________ 
   (дата ознайомленя)                                       (Особистий підпис)                                              (Прізвище, ім’я, по батькові) 

 


