
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 22 січня 2021 р.                                                                                             № 19  
 
Про створення пункту збору 
Андрушівської міської ради, 
організацію оповіщення збору і 
відправки мобілізаційних ресурсів  
під час мобілізації, в особливий 
період 

 
Керуючись Законом України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 
ст.36, ст. 40, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою своєчасного оповіщення резервістів, військовозобов’язаних та 
постачальників техніки національної економіки на території Андрушівської 
міської територіальної громади, виконавчий комітет Андрушівської міської 
ради 
 
В И Р І Ш У Є: 

 
1. Створити на фондах (базі) Андрушівської міської ради пункт збору 

міської  ради у складі управління, відділення оповіщення та явки, відділення 
формування та відправки команд, групи розшуку. 
 

2. Для організації та виконання завдань, покладених на пункт збору, 
призначити її адміністрацію у складі:  

начальником пункту збору  
Демченка Сергія Дмитровича – заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 
заступником начальника пункту збору з виховної роботи 
начальника відділу освіти, молоді та спорту; 
комендантом управління пункту збору  
Фесюк Олександр Васильович - завідувач господарством Андрушівської 

міської ради; 
фельдшером пункту збору 
Рябошапко Катерина Леонідівна - старша медична сестра КНП «ПМСД» 
Андрушівської міської ради 
розклеювачем наказу ВК АРТЦК та СП 
Василевська Олена Василівна - прибиральник службових приміщень; 



 
патрульним управління пункту збору  
черговий в адмінприміщенні Андрушівської міської ради; 
начальником відділення оповіщення і явки пункту збору  
Гриневич Марія Сергіївна – начальник загального відділу; 
технічними працівниками відділення оповіщення і явки пункту збору 
Мислива Ніна Валентинівна – провідний спеціаліст загального відділу, 
Ракович Людмила Леонідівна - провідний спеціаліст загального відділу,  
Бруцька Тетяна Олександрівна - спеціаліст 1 кат. загального відділу; 
посильними відділення оповіщення і явки пункту збору  
за поданням старост по 3 чоловіки на село; 
 
уповноваженими міської ради відділення оповіщення і явки пункту збору 
по селах: 

- с. Антопіль  - призначити  старосту Устича Юрія Васильовича ; 
- с. Брівки Перші та Ярешки  - призначити старосту  Манзебур Наталію 
Генадіївну; 
-с. Волосів та Града призначити старосту Шатилюк Людмилу Євгеніївну; 
-с. Гальчин призначити старосту Сушка Михайла Григоровича; 
-с. Городківка призначити Сокола Віталія Федоровича; 
-с. Зарубинці, Лісівка та Тарасівка призначити старосту Опанасюка 
Володимира Зінов'євича; 
-с. Камені, Жерделі, Бровки Другі призначити Семчук Світлану Миколайвну; 
-с. Лебединці призначити старосту Троценка Антона Миколайовича; 
-с. Любимівка призначити старосту Зембер Надію Петрівну ; 
-с. Мала П'ятигірка призначити старосту Маслюк Валентину Миколайвну; 
-с. Міньківці, Городище призначити старосту села Назарчук Світлану 
Іванівну; 
-с. Мостове призначити старосту Опанасюка Сергія Леонідовича; 
-с. Нехворощ призначити старосту  Закабулу Анатолія Андрійовича; 
-с. Нова Котельня призначити старосту Драпак Олександра Михайлівна; 
-с. Павелки та Гарапівка призначити старосту Опанасюка Олександра 
Миколайовича; 
-с. Яроповичі призначити старосту Бойка Олександра Валентиновича; 
 

начальником відділення формування і відправки команд пункту збору  
Комінарець Антон Олександрович – начальник відділу комунальної 
власності, містобудування та архітектури; 
технічним працівником відділення формування і відправки команд  
                        спеціаліст відділу комунальної власності, містобудування 
та архітектури,                        спеціаліст відділу комунальної власності, 
містобудування та архітектури; 
начальниками команд відділення формування і відправки команд  
Крушинська Галина Василівна – начальник відділу організаційно-
кадрового забезпечення,  
                                         начальник відділу культури та туризму; 
начальником групи розшуку пункту збору 
                                          начальник відділу юридичного забезпечення; 



посильними групи розшуку пункту збору 
при потребі залучаємо посильних відділення оповіщення 
3. Посильних пункту збору призначити з числа працівників  
вчителів шкіл, працівників будинків культури, соціальної сфери  

згідно з розрахунком (додаток). 
 

4. Розгортання пункту збору Андрушівської міської ради здійснювати за 
сигналом Андрушівського районного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки.  

 

5. Заступнику начальника пункту збору Андрушівської міської ради з 
отриманням сигналу (розпорядження) з Андрушівського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки: 

до ч + 01 організувати оповіщення адміністрації і посильних пункту збору; 
до ч + 04 забезпечити збір адміністрації і посильних пункту збору, 

організувати відповідний контроль; 
до ч + 14 забезпечити розгортання пункту збору Андрушівської міської 

ради: 
постійно підтримувати зв’язок з групою узагальнення, контролю та обліку 

оповіщення пункту управління Андрушівського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки; 

у випадку зриву оповіщення резервістів, військовозобов’язаних, 
постачальників техніки національної економіки, формування та відправки 
відповідних команд з яких-небудь причин доповідати негайно мені, та 
інформувати групу групою узагальнення, контролю та обліку оповіщення 
пункту управління Андрушівського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки. 

Готовність до роботи пункту збору встановити Ч + 14.00 з моменту 
отримання сигналу (розпорядження). 

 

6. Начальнику відділення оповіщення та явки у ході виконання завдань з 
оповіщення резервістів, військовозобов’язаних, постачальників техніки 
національної економіки: 

оповіщення резервістів, військовозобов’язаних і постачальників техніки 
національної економіки здійснити протягом 24 годин за допомогою посильних 
за місцем проживання та за місцем їх роботи резервістів, військовозобов’язаних 
за картками первинного обліку, з надходженням Андрушівського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки повісток і 
часткових нарядів, розпоряджень – шляхом вручення повісток і часткових 
нарядів, розпоряджень резервістам, військовозобов’язаним,  постачальникам 
техніки національної економіки, керівникам підприємств. Повістки і часткові 
наряди, розпорядження вручати під розписку про їх отримання; 

організувати облік та контроль за ходом оповіщення резервістів, 
військовозобов’язаних, постачальників техніки національної економіки, та їх 
явки; 

організувати якісне опрацювання та заповнення звітних (формалізованих) 
документів. Відомість контролю за ходом оповіщення резервістів і 
військовозобов’язаних доповідати до управління пункту збору через кожну 
годину. 

 



7. Начальнику відділення формування та відправки команд: 
організувати роботу щодо якісного формування команд з числа резервістів 

і військовозобов’язаних та своєчасної  їх відправки до пункту попереднього 
збору військовозобов’язаних та техніки Андрушівського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пунктів 
прийому мобілізаційних ресурсів військових частин; 

організувати якісне опрацювання та заповнення звітних (формалізованих) 
документів. Відомість контролю за ходом відправки резервістів, техніки до 
пункту попереднього збору військовозобов’язаних та техніки Андрушівського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 
пунктів прийому військових частин доповідати до управління пункту збору 
через кожну годину. 

 

8. Начальнику групи розшуку: 
вживати усіх заходів щодо розшуку не оповіщених резервістів і 

військовозобов’язаних, для чого постійно підтримувати взаємодію з 
начальником відділення оповіщення і явки; 

матеріали щодо осіб, які відмовляються отримувати повістки (ухиляються 
від мобілізації) разом з не врученими повістками передавати до управління 
пункту збору для передачі їх  до Андрушівського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки та правоохоронних органів. 

 

9. Відповідальним за ведення, уточнення документації, укомплектованість 
майном та канцелярськими приладами призначити головного спеціаліста з 
питань військового обліку та цивільного захисту населення. 

 

10. Уточнення документів пункту збору міської ради проводити щомісяця 
у дні (тижні) узгоджені з Андрушівським районним територіальним центром 
комплектування та соціальної підтримки. 

 

11. Контроль за викликом і використанням автотранспорту, залученого для 
оповіщення, покласти на старост сіл Андрушівської міської територіальної 
громади; 

  

12. Організувати протягом 2021 року проведення занять з адміністрацією 
пункту збору Андрушівської міської ради у відповідності до затвердженого 
(погодженого) плану.  

 

13. Рішення довести до осіб, що їх стосується. Витяги з рішення надіслати 
до Андрушівського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки. 

  
Додаток. Список посильних пункту збору Андрушівської міської ради,  

призначених для організації оповіщення резервістів, 
військовозобов’язаних та постачальників техніки національної 
економіки під час мобілізації, на 3 аркушах. 

 
 
Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА 

 
 



Додаток №1 
до рішення виконавчого  
комітету 22 січня 2021 р. №19 

 
СПИСОК 

 посильних пункту збору Андрушівської міської ради,  призначених для 
організації оповіщення резервістів, військовозобов’язаних та постачальників 

техніки національної економіки під час мобілізації на території сіл району 
відповідальності 

 
№ 
з/п 

ПІП Домашня адреса 
посильного 

Телефони 
посильного 

Маршрути для 
проведення 
оповіщення  

( вулиці, провулки 
селища, сіл) 

Приміт-
ка 

1 Корчемна Марія 
Антонівна 

с.Антопіль, 
вул.Нижня 

0961587869 вулиці с. Антопіль  

Ямкова Тетяна 
Андріївна 

с. Антопіль 
вул. Центральна, 22 

0978384828 вулиці с. Антопіль  

Громська Галина 
Володимирівна 

с. Антопіль, 
вул.Молодіжна, 2 

0989029499 вулиці с. Антопіль  

2 Харченко Любов 
Іванівна 

с.Бровки Перші, 
вул. Шевченка, 11А 

0967758322 вулиці с. Бровки 
Перші, с. Ярешки 

 

Гаєвська Наталія 
Вікторівна 

с.Бровки Перші, 
вул.Залізнична, 29, 

кв.4 

0679870602 вулиці с. Бровки 
Перші, с. Ярешки 

 

Дзівалтовський 
Ігор Петрович 

с.Бровки Перші, 
вул. 

Олександрівська, 4 

0970671809 вулиці с. Бровки 
Перші, с. Ярешки 

 

3 Шателюк Василь 
Петрович  

с.Волосів,  
вул.Житомирська, 

33  

0985206450 вулиці с. Волосів, 
с. Града 

 

Тарасюк Світлана 
Петрівна  

с.Волосів,  
вул.Кооперативна, 

34 кв.5 

0967654897 вулиці с. Волосів, 
с.Града 

 

Яблонська Лариса 
Іванівна 

с.Волосів,  
вул. Шевченка, 12  

0677539454 вулиці с. Волосів, 
с.Града 

 

4 Легенька 
Валентина 
Валентинівна 

с.Гальчин, 
вул. Набережна, 52 

0969711149 вулиці с. Гальчин  

Олійник Віктор 
Андрійович 

с.Гальчин,           
вул. Заводська, 80 

0960177159 вулиці с. Гальчин  

Самплавський 
Віктор Іванович 

м. Андрушівка, вул. 
Веселкова,  

0987888898 вулиці с. Гальчин  

5 Лисюк Тамара 
Віталіївна 

с.Городківка, вул. 
Першотравнева, 31 

0982736261 вулиці с. 
Городківка 

 

Лисюк Наталія 
Олексіївна 

с.Городківка, вул. 
Коренівського, 32 

0674124708 вулиці                    
с. Городківка 

 

Семеняка Любов 
Іванівна 

с.Городківка,   вул. 
Шевченка, 20 

0961608980 вулиці                    
с. Городківка 

 

6 Опанасюк 
Валентина 
Василівна 

с.Зарубенці, вул. 
Першотравнева, 7 

0974950877 вулиці                    
с. Зарубенці,         

с. Лісівка,               
с. Тарасівка 

 



Данилюк Тетяна 
Олексіївна 

с.Зарубенці, 
пр.Щасливий, 8 

0962663875 вулиці                    
с. Зарубенці,         

с. Лісівка,               
с. Тарасівка 

 

Бабич Валентина 
Василівна 

с.Зарубенці, 2-й 
пр.Першотравневий, 

6 

0967020120 вулиці                    
с. Зарубенці,         

с. Лісівка,               
с. Тарасівка 

 

7 Семчук Микола 
Петрович 

с.Камені, 
вул.Квітнева, 16 

0961249175 вулиці с. Камені,   

Борисова 
Валентина 
Францівна 

с. Жерделі, 
вул.Станіслава 

Томчука, 35 

0987621986 вулиці с. Жерделі,   

Корнієцька 
Вікторія Андріївна 

с. Бровки - 2 0971854896 вулиці с. Бровки 
Другі 

 

8 Шмалюк Микола 
Васильович 

с. Лебединці  
вул. Центральна, 22 

 вулиці с. 
Лебединці 

 

Михайлюк 
Олександр 
Миколайович 

с. Лебединці  
вул. В.Гагич, 19 

 вулиці с. 
Лебединці 

 

Дубицький Генадій 
Йосипович 

с. Лебединці  
вул. Комарова, 12 

 вулиці с. 
Лебединці 

 

9 Пянтківська Раїса 
Павлівна 

с.Любимівка, 
вул.Центральна 44 

0664476259 вулиці с. 
Любимівка 

 

Марковець Ніна 
Миколаївна 

с.Любимівка, 
вул.Центральна, 25 

0950191961 вулиці с. 
Любимівка 

 

Красівська Лариса 
Олександрівна 

с.Любимівка, 
вул.Центральна, 45 

0952285316 вулиці с. 
Любимівка 

 

10 Павлова Неля 
Іванівна 

с. Мала П’ятигірка, 
вул. Центральна, 23 

0671644271 вулиці с. Мала 
П’ятигірка 

 

Петренко Руслана 
Іванівна 

с. Мала П’ятигірка, 
вул. Центральна, 6 

0969840500 вулиці с. Мала 
П’ятигірка 

 

Ткачук Валентина 
Петрівна 

с. Мала П’ятигірка, 
вул. Лісова, 10 

0671605051 вулиці с. Мала 
П’ятигірка 

 

11 Кравчук 
Володимир 
Валентинович 

с. Міньківці, 0680396916 вулиці с. 
Міньківці, 

с.Городище 

 

Могельницький 
Анатолій 
Лаврентійович 

с. Міньківці 0965087394 вулиці 
с.Міньківці, 
с.Городище 

 

Олексюк Анатолій 
Миколайович 

с. Міньківці 0984472021 вулиці с. 
Міньківці, 

с.Городище 

 

Стиранець Петро 
Григорович 

с.Городище 0967549719 вулиці с. 
Міньківці, 

с.Городище 

 

12 Андросович Олег 
Миколайович 

с. Мостове 0966213348 вулиці с. Мостове  

 Опанасюк 
Олександр 
Леонідович 

с. Мостове 0990948955 вулиці с. Мостове  

13 Омельчук Галина 
Павлівна 

с.Нехворощ,  0967677917 вулиці                   
с. Нехворощ 

 

Стоцька Тетяна 
Іванівна 

с.Нехворощ, 0965717163 вулиці                   
с. Нехворощ 

 

Гриневич Наталія с.Нехворощ, 0672265864 вулиці                    



Володимирівна с. Нехворощ 
14 Калінчук Тетяна 

Анатоліївна 
с.Нова Котельня, 

вул. Садова, 1 
0966935848 вулиці с. Нова 

Котельня 
 

Зінчук Віталія 
Цезарівна 

с.Нова Котельня, 
вул. Шкільна, 26  

0985186961 вулиці с. Нова 
Котельня 

 

Васильченко 
Катерина 
Олексіївна 

с.Нова Котельня, 
вул. Шевченка, 2\2 

0685123637 вулиці с. Нова 
Котельня 

 

15 Калінчук Наталія 
Петрівна   

с.Гарапівка, вул. 
Першотравнева,1 

0978373472 вулиці с.Гарапівка  

Скомарівська 
Валентина Іванівна 

с.Павелки, вул. 
Сонячна,15а   

0968281386 вулиці с. Павелки,   

Ігнатенко Артем 
Володимирович 

с.Павелки, вул. 
Польова, 4 

0688454695 вулиці с. Павелки,   

16 Миколайчук 
Руслан Юлійович 

с.Яроповичі,    вул. 
Шевченка, 45 

0673398559 вулиці с. 
Яроповичі 

 

Бриль Микола 
Миколайович 

с.Яроповичі,   вул. 
Житомирська, 7А 

0969985419 вулиці с. 
Яроповичі 

 

Черненко 
Володимир 
Борисович 

с.Яроповичі,   вул. 
Корольова, 2 

0960210783 вулиці с. 
Яроповичі 

 

 
____________________________________________________________________ 
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