УКРАЇНА

ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

02.03.2018

№ 109

Про стан військового обліку та бронювання в органах виконавчої влади,
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях
Вільнянського району в 2016-2017 роках
Керуючись статтями 6, 13, 27 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Законом України «Про військовий обов’язок і військову
службу», зі змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня
2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних», з метою покращення
стану військового обліку і бронювання в районі та з урахування розгляду
питання на засіданні колегій райдержадміністрації 23.02.2018 року:
1. Інформацію про стан виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 29.11.2016 № 687 «Про стан військового обліку та
бронювання в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях Вільнянського району в 2016-2017
роках» взяти до відома.
2. Рекомендувати виконавчим комітетам міської, селищної та сільських
рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів району незалежно від підпорядкування і форм
власності:
1) продовжити проведення комплексу заходів, направлених на
функціонування військово-облікової роботи та бронювання військовозобов’язаних в умовах особливого періоду у відповідності до вимог чинного
законодавства;
2) посилити роботу щодо виявлення осіб, які ухиляються від військового
обліку, та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць, для
надання інформації до військового комісаріату з метою подальшого
направлення щодо них матеріалів до правоохоронних органів;
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3) продовжити агітаційні заходи серед населення району щодо набору на
військову службу за контрактом до Збройних Сил України, роз’яснювати
вимоги до кандидатів, актуальність та переваги контрактної служби, її соціальні
гарантії.
3. Рекомендувати Вільнянському відділенню поліції Пологівського
відділу поліції ГУ НП України в Запорізькій області, виконавчим комітетам та
реєстраторам органів місцевого самоврядування, районному відділу державної
реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Запорізький області, підприємствам,
установам, організаціям, господарствам та навчальним закладам, незалежно від
підпорядкування та форм власності, у роботі з ведення військового обліку
дотримуватися вимог статей 34, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу».
4. Рекомендувати Вільнянському районному військовому комісаріату
посилити контроль за виконанням керівниками підприємств, установ,
організацій усіх форм власності вимог щодо порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних та у разі виявлення
порушення законодавства своєчасно інформувати райдержадміністрацію.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.А. Руденко

