
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _________________ 20__ року            м. Кременець              № __________

Про внесення змін до розпорядження 
начальника районної військової адміністрації 
від 28 березня 2023 року № 49/02-07/1    

Відповідно до законів України ,,Про місцеві державні адміністраціїˮ, ,,Про 
правовий режим воєнного стану”, указів Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні”, 
№ 68/2022 ,,Про утворення військових адміністрацій”, від 6 лютого 2023 року 
№ 58/2023 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, Порядку 
залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного 
стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 
року № 753 (зі змінами), з метою внесення змін до переліку суспільно корисних 
робіт та їх замовників (підприємств, установ, організацій), до виконання яких 
залучатимуться працездатні особи:

1. Внести до розпорядження начальника Кременецької районної військової 
адміністрації від 28 березня 2023 року № 49/02-07/1 ,,Про запровадження 
трудової повинності на адміністративних територіях окремих територіальних 
громад Кременецького району” такі зміни:

додаток до розпорядження викласти у редакції згідно з додатком;

пункт 1 викласти в наступній редакції:

,,1. Запровадити трудову повинність на адміністративних територіях 
Лановецької, Кременецької міських рад, Вишнівецької селищної ради та 
Борсуківської, Великодедеркальської, Лопушненської сільських рад.”;

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 51/02-07/1 від 05.04.2023

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000003064AD003F5D5D03 
Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
Дійсний з 19.04.2022 10:26:41 по 19.04.2023 23:59:59
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пункт 3 викласти в наступній редакції:

        ,,3. Відділу освіти, культури, молоді і спорту Вишнівецької селищної ради, 
Лановецькому комунальному підприємству по благоустрою, комунальному             
некомерційному підприємству ,,Лановецька міська лікарня”, комунальному 
підприємству ,,Наш добробут” Борсуківської сільської ради, комунальному 
підприємству Кременецької міської ради ,,Міськводгосп”, Кременецькому 
академічному ліцею імені У. Самчука, центру культури і дозвілля Кременецької 
міської ради, Кременецькій ЗОШ I-III ст. № 4, НВК ,,Кременецька ЗОШ I-III 
ступенів № 5 – ДНЗ”, КП ,,Кременецьблагоустрій”, Лопушненській сільській 
раді, відділу освіти, культури, молоді та спорту Лопушненської сільської ради, 
Великодедеркальському комбінату комунальних підприємств, відділу освіти, 
сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради  
(замовникам суспільно корисних робіт) залучати до суспільно корисних робіт 
працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову 
службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах 
воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній 
сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за 
підприємствами у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають 
оборонний характер, а також осіб, залучених до здійснення заходів 
національного спротиву).”;

пункт 4 викласти в наступній редакції:

,,4. Органам місцевого самоврядування Кременецького району дане 
розпорядження довести до відома населення через засоби масової інформації.”.

         2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
начальника Кременецької районної військової адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків.  

Начальник військової 
адміністрації                                                                                   Віталій КУДЛАК
     

Василь Хортик

Віталій Грушко

Володимир Голод

Віра Василевська

Зоряна Павлюк                                                                                                 



                                                                                                 
                                                                                                                                                             Додаток

                                                                             до розпорядження начальника
                                                                             районної військової адміністрації

                                                                                                                                          ____________ № _____________
(у редакції розпорядження 
начальника районної 
державної адміністрації
_____________№____________) 

ПЕРЕЛІК
суспільно корисних робіт та їх замовників (підприємств, установ, організацій), до виконання яких залучатимуться 

працездатні особи

№
з/п Назва

замовника 
(підприємства, 

установи, 
організації) 

суспільно корисних 
робіт 

Об’єкти, на яких 
виконуватимуть

ся суспільно 
корисні роботи

Види суспільно
корисних робіт, до 
виконання яких 
залучатимуться 

працездатні особи

Межі території, 
транспортні 
маршрути

Місце та час збору 
працездатних осіб, 
що залучатимуться 

до виконання 
суспільно корисних 

робіт

Посадові особи, 
які 

відповідатимуть 
за інформування, 

оповіщення та 
збір працездатних 

осіб

1 Відділ освіти, 
культури, молоді і 

спорту Вишнівецької 
селищної ради

Захисні споруди 
цивільного 
захисту, які 

перебувають на 
балансі освітніх 

закладів

Роботи з підтримання у 
готовності захисних споруд 

цивільного захисту до 
використання за 

призначенням та їх 
експлуатації

В межах 
адміністративної 

території 
Вишнівецької 
селищної ради

смт. Вишнівець, вул. 
Грушевського, 6, 

9 год. 00 хв.  

Погранична Марія 
Василівна – 

начальник відділу 
освіти, культури, 
молоді і спорту 
Вишнівецької 
селищної ради

2 Лановецьке 
комунальне 

підприємство по 
благоустрою

Захисні споруди 
цивільного 

захисту

Роботи з підтримання у 
готовності захисних споруд 

цивільного захисту до 
використання за 

призначенням та їх 
експлуатації, пристосування 

існуючих наземних або 
підземних приміщень під 

найпростіші укриття

В межах міста 
Ланівці

м. Ланівці, 
вул. Незалежності, 

20а,
8 год. 30 хв.  

Поклонський 
Андрій 

Миколайович -
заступник 

начальника по 
благоустрою 
Лановецького 
комунального 

підприємства по 
благоустрою  
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3 Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

,,Лановецька міська 
лікарня”

Захисні споруди 
цивільного 

захисту

Роботи з підтримання у 
готовності захисних споруд 

цивільного захисту до 
використання за 

призначенням та їх 
експлуатації, пристосування 

існуючих наземних або 
підземних приміщень під 

найпростіші укриття

В межах міста 
Ланівці

м. Ланівці, 
вул. Шевченка, 30,

8 год. 30 хв.  

Іванчук Володимир 
Григорович - 

заступник 
головного лікаря з 

економічних 
питань 

комунального 
некомерційного 

підприємства 
,,Лановецька міська 

лікарня”    
4 Комунальне 

підприємство ,,Наш 
добробут” 

Борсуківської 
сільської ради

На 
адміністративній 

території 
Борсуківської 
сільської ради 

(дерева, які 
списані)

Заготівля дров для 
опалювального сезону 

(забезпечення дровами сімей 
військовослужбовців та 

сімей загиблих 
військовослужбовців)

В межах 
адміністративної 

території 
Борсуківської 
сільської ради 

с. Борсуки, 
вул. Шевченка, 3, 

9 год. 00 хв.  

Парій Віталія 
Петрівна – 
виконувач 
обов’язків 

директора КП 
,,Наш добробут”

5 Комунальне 
підприємство 

,,Наш добробут” 
Борсуківської 
сільської ради

Захисні споруди 
цивільного 

захисту

Роботи з підтримання у 
готовності захисних споруд 

цивільного захисту до 
використання за 

призначенням та їх 
експлуатації, пристосування 

існуючих наземних або 
підземних приміщень під 

найпростіші укриття

В межах 
адміністративної 

території 
Борсуківської 
сільської ради

с. Борсуки, 
вул. Шевченка, 3, 

9 год. 00 хв.  

Парій Віталія 
Петрівна – 
виконувач 
обов’язків 

директора КП 
,,Наш добробут”

6 Комунальне 
підприємство 
Кременецької 
міської ради 

,,Міськводгосп”

Полігони твердих 
побутових 
відходів та 

сміттєзвалища

Ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ та 

облаштування полігонів 
твердих побутових відходів

В межах 
адміністративної 

території 
Кременецької 
міської ради

м. Кременець, 
вул. Словацького, 6, 

9 год. 00 хв.  

Волянюк Олег 
Васильович – 
директор КП 

,,Міськводгосп”

7 Кременецький 
академічний ліцей 
імені У. Самчука

Захисні споруди 
цивільного 
захисту, які 

перебувають на 
балансі освітнього 

закладу

Роботи з підтримання у 
готовності захисних споруд 

цивільного захисту до 
використання за 

призначенням та їх 
експлуатації

Кременецький 
академічний ліцей 
імені У. Самчука

м. Кременець, 
вул. Мікрорайон-3, 

6,
 9 год. 00 хв.  

Аврамишин 
Анатолій 

Миколайович -
директор 

Кременецького 
академічного ліцею 
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імені У. Самчука

8 Кременецький 
академічний ліцей 
імені У. Самчука

Кременецький 
академічний ліцей 
імені У. Самчука

Основні та допоміжні роботи 
в благодійних їдальнях для 

потреб Збройних сил 
України, мешканців, що 

проживають в зоні бойових 
дій, внутрішньо  

переміщених осіб

Кременецький 
академічний ліцей 
імені У. Самчука

м. Кременець,
 вул. Б. Харчука, 8, 

9 год. 00 хв.  

Аврамишин 
Анатолій 

Миколайович -
директор 

Кременецького 
академічного ліцею 

імені У. Самчука
9 Кременецький 

академічний ліцей 
імені У. Самчука

Кременецький 
академічний ліцей 
імені У. Самчука

Виготовлення маскувальних 
сіток

Кременецький 
академічний ліцей 
імені У. Самчука

м. Кременець,
 вул. Б. Харчука, 8, 

9 год. 00 хв.  

Аврамишин 
Анатолій 

Миколайович -
директор 

Кременецького 
академічного ліцею 

імені У. Самчука
10 Центр культури і 

дозвілля 
Кременецької 
міської ради

Центр культури і 
дозвілля 

Кременецької 
міської ради

Виготовлення маскувальних 
сіток

Центр культури і 
дозвілля 

Кременецької 
міської ради

м. Кременець,
 вул. Шевченка, 58,

9 год. 00 хв.  

Твердохліб Аліна 
Юріїївна -

директор центру 
культури та 

дозвілля 
Кременецької 
міської ради

11 Кременецька 
ЗОШ I-III ст. № 4

Захисні споруди 
цивільного 
захисту, які 

перебувають на 
балансі освітнього 

закладу

Роботи з підтримання у 
готовності захисних споруд 

цивільного захисту до 
використання за 

призначенням та їх 
експлуатації

Кременецька 
ЗОШ I-III ст. № 4

м. Кременець, 
вул. Лятуринської, 

11,
9 год. 00 хв.  

Панасюк Оксана 
Євстахіївна - 

виконувач 
обов’язків 
директора 

Кременецької ЗОШ 
I-III ст. № 4

12 НВК ,,Кременецька 
ЗОШ I-III ступенів 

№ 5 – ДНЗ”

Захисні споруди 
цивільного 
захисту, які 

перебувають на 
балансі освітнього 

закладу

Роботи з підтримання у 
готовності захисних споруд 

цивільного захисту до 
використання за 

призначенням та їх 
експлуатації

НВК 
,,Кременецька 

ЗОШ I-III 
ступенів № 5 – 

ДНЗ”

м. Кременець, 
вул. Київська, 5,

9 год. 00 хв.  

Марченко Алла 
Василівна - 

директор НВК 
,,Кременецька 

ЗОШ I-III ступенів 
№ 5 – ДНЗ”
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13 КП 
,,Кременецьблаго-

устрій”

Кладовища 
громади, на 

території яких 
поховано 

військовослужбов
ців Збройних сил 
України полеглих 

в російсько – 
українській війні,   

,,Алея пам’яті” 
м. Кременець

Роботи з благоустрою та 
впорядкування  місць 

поховань 
військовослужбовців 

Збройних сил України 
полеглих в російсько – 

українській війні, 
благоустрій та 

впорядкування ,,Алеї 
пам’яті” м. Кременець

В межах 
адміністративної 

території 
Кременецької 
міської ради

м. Кременець, 
вул. Потік Ірва, 25,

9 год. 00 хв.

Хомин Ігор 
Іванович - директор 

КП ,,Кременець-
благоустрій”

14 Лопушненська 
сільська рада

На 
адміністративній 

території 
Лопушненської 
сільської ради

Будівництво захисних 
споруд цивільного захисту, 

швидкоспоруджуваних 
захисних споруд цивільного 

захисту та створення 
найпростіших укриттів, 

протизсувних, 
протиповеневих, 

протиерозійних та інших 
інженерних споруд 

спеціального призначення. 
Роботи з підтримання у 

готовності захисних споруд 
цивільного захисту до 

використання за 
призначенням та їх 

експлуатації, пристосування 
існуючих наземних або 

підземних приміщень під 
найпростіші укриття. 

Виготовлення маскувальних 
сіток. 

Надання допомоги сім’ям 
загиблих учасників бойових 

дій, сім’ям учасників 
бойових дій, які отримали 

В межах 
адміністративної 

території 
Лопушненської 
сільської ради

с. Лопушне, 
вул. Шевченка, 12,

9 год. 00 хв.

Шахмоть Ольга 
Василівна – 

секретар 
Лопушненської 
сільської ради, 

Центкевич Неля 
Василівна – 

староста сіл Старий 
Олексинець, Івання
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інвалідність та учасникам 
бойових дій, які отримали 

інвалідність
15 Відділ освіти, 

культури, молоді та 
спорту 

Лопушненської 
сільської ради

На 
адміністративній 

території 
Лопушненської 
сільської ради

Будівництво захисних 
споруд цивільного захисту, 

швидкоспоруджуваних 
захисних споруд цивільного 

захисту та створення 
найпростіших укриттів, 

протизсувних, 
протиповеневих, 

протиерозійних та інших 
інженерних споруд 

спеціального призначення. 
Роботи з підтримання у 

готовності захисних споруд 
цивільного захисту до 

використання за 
призначенням та їх 

експлуатації, пристосування 
існуючих наземних або 

підземних приміщень під 
найпростіші укриття. 

Виготовлення маскувальних 
сіток. 

Надання допомоги сім’ям 
загиблих учасників бойових 

дій, сім’ям учасників 
бойових дій, які отримали 
інвалідність та учасникам 
бойових дій, які отримали 

інвалідність

В межах 
адміністративної 

території 
Лопушненської 
сільської ради

с. Лопушне, 
вул. Шевченка, 12,

9 год. 00 хв.

Шахмоть Ольга 
Василівна – 

секретар 
Лопушненської 
сільської ради, 

Центкевич Неля 
Василівна – 

староста сіл Старий 
Олексинець, Івання

16 Великодедеркаль-
ський комбінат 
комунальних 
підприємств

Житлові 
приміщення в 

яких проживають 
військовослужбов

ці та сім’ї 

Ремонт житлових приміщень 
в яких проживають 

військовослужбовці та сім’ї 
загиблих 

В межах 
адміністративної 

території 
Великодедеркаль-

ської сільської 

с. Великі Дедеркали, 
вул. Садова, 11, 

9 год. 00 хв.

Долинський 
Ярослав Петрович 

– директор 
Великодедеркаль-
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загиблих 
військовослужбов

ців

військовослужбовців ради ського комбінату 
комунальних 
підприємств

17 Великодедеркальсь-
кий комбінат 
комунальних 
підприємств

Захисні споруди 
цивільного 

захисту

Роботи з підтримання у 
готовності захисних споруд 

цивільного захисту до 
використання за 

призначенням та їх 
експлуатації

В межах 
адміністративної 

території 
Великодедеркаль-

ської сільської 
ради

с. Великі Дедеркали, 
вул. Садова, 11, 

9 год. 00 хв.

Долинський 
Ярослав Петрович 

– директор 
Великодедеркаль-
ського комбінату 

комунальних 
підприємств

18 Відділ освіти, сім’ї, 
молоді, спорту, 

культури і туризму 
Великодедеркальсь-

кої сільської ради

Захисні споруди 
цивільного 

захисту

Роботи з підтримання у 
готовності захисних споруд 

цивільного захисту до 
використання за 

призначенням та їх 
експлуатації

В межах 
адміністративної 

території 
Великодедеркаль-

ської сільської 
ради

с. Великі Дедеркали, 
вул. Садова, 1, 

9 год. 00 хв.

Федюк Ольга 
Дмитрівна – 

начальник відділу 
освіти, сім’ї, 

молоді, спорту, 
культури і туризму 
Великодедеркаль-

ської сільської ради
19 Великодедеркальсь-

кий комбінат 
комунальних 
підприємств

На 
адміністративній 

території 
Великодедеркаль-

ської сільської 
ради 

Заготівля дров для 
опалювального сезону 

(забезпечення дровами сімей 
військовослужбовців)

В межах 
адміністративної 

території 
Великодедеркаль-

ської сільської 
ради 

с. Великі Дедеркали, 
вул. Садова, 11, 

9 год. 00 хв.

Долинський 
Ярослав Петрович 

– директор 
Великодедеркаль-
ського комбінату 

комунальних 
підприємств

20 Відділ освіти, сім’ї, 
молоді, спорту, 

культури і туризму 
Великодедеркальсь-

кої сільської ради

Школи та заклади 
культури 

Великодедеркаль-
ської сільської 

ради

Виготовлення маскувальних 
сіток

В межах 
адміністративної 

території 
Великодедеркаль-

ської сільської 
ради

с. Великі Дедеркали, 
вул. Садова, 1, 

9 год. 00 хв.

Федюк Ольга 
Дмитрівна – 

начальник відділу 
освіти, сім’ї, 

молоді, спорту, 
культури і туризму 
Великодедеркаль-

ської сільської ради
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21 Відділ освіти, сім’ї, 
молоді, спорту, 

культури і туризму 
Великодедеркальсь-

кої сільської ради

с. Великі 
Дедеркали, вул. 

Садова, 1

Фасування, завантаження, 
розвантаження, роздача 
гуманітарної допомоги

В межах 
адміністративної 

території 
Великодедеркаль-

ської сільської 
ради

с. Великі Дедеркали, 
вул. Садова, 1, 

9 год. 00 хв.

Федюк Ольга 
Дмитрівна – 

начальник відділу 
освіти, сім’ї, 

молоді, спорту, 
культури і туризму 
Великодедеркаль-

ської сільської ради
22 Великодедеркальсь-

кий комбінат 
комунальних 
підприємств

На 
адміністративній 

території 
Великодедеркаль-

ської сільської 
ради

Надання допомоги сім’ям 
загиблих учасників бойових дій, 
сім’ям учасників бойових дій, 
які отримали інвалідність та 
учасникам бойових дій, які 

отримали інвалідність

В межах 
адміністративної 

території 
Великодедеркаль-

ської сільської 
ради

с. Великі Дедеркали, 
вул. Садова, 11, 

9 год. 00 хв.

Долинський 
Ярослав Петрович 

– директор 
Великодедеркаль-
ського комбінату 

комунальних 
підприємств

Заступник начальника управління – 
начальник відділу містобудування, 
житлово – комунального господарства 
та інфраструктури управління соціально –
економічного розвитку територій 
районної військової адміністрації                                                                                                                     Володимир ГОЛОД

Віра Василевська

                                                                                                                                                                                           


