УКРАЇНА

ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
25.05.2018

№ 265

Про організацію військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і
призовників на підприємствах, в установах та організаціях району у 2018 році

Керуючись статтями 6, 13, 27 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтями 33, 34, 35, 38 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу», статтями 17, 18, 21 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постановою Кабінету Міністрів
України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації
та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних»,
постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12 «Про
внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами
державної влади, іншими державними органами, органами місцевого
самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період
мобілізації та на воєнний час», розпорядженням голови Запорізької обласної
адміністрації від 15.05.2018 року № 248 «Про організацію військового обліку на
території Запорізької області у 2018 році», з метою забезпечення
функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням
громадянами України військового обов’язку i за дотриманням ними
встановлених правил військового обліку, своєчасного бронювання
військовозобов’язаних за підприємствами, установами i організаціями на період
мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни
військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації:
1. Затвердити перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку
у 2018 році на території Вільнянського району (додаток 1).
Рекомендувати державним органам, виконавчим комітетам об’єднаних
територіальних громад, міської, селищної та сільських рад, військовому
комісаріату, підприємствам, установам, організаціям та навчальним закладам
району виконання зазначених переліком заходів.
2. Затвердити план перевірок стану військового обліку на території району
на 2018 рік (додаток 2).
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3. Затвердити план звіряння облікових даних підприємств, установ та
організацій, виконавчих комітетів об’єднаних територіальних громад, міської,
селищної та сільських рад з обліковими даними військового комісаріату (додаток
3).
4. Утворити комісію по перевірці стану військового обліку і бронювання
військовозобов’язаних та призовників в органах державної влади, місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях району в 2018
році (далі – комісія) у складі згідно з додатком 4.
5. Відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації забезпечити
ведення
персонального
військового
обліку
призовників
і
військовозобов’язаних, які працюють в апараті районної державної
адміністрації, відповідно до вимог законодавства з військового обліку.
6. Державному реєстратору районної державної адміністрації щомісяця
до 5 числа надавати повідомлення районному військовому комісаріату про
реєстрацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій на території
Вільнянського району.
7. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад, міської,
селищної та сільських рад у взаємодії з районним військовим комісаріатом:
1) забезпечити виконання вимог діючого законодавства щодо військового
обліку призовників і військовозобов'язаних в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
2) проаналізувати стан ведення військового обліку на відповідній
території та вжити заходів щодо поліпшення функціонування системи
військового обліку та організації бронювання військовозобов’язаних на період
мобілізації і на воєнний час;
3) довести до підприємств, установ і організацій план перевірок стану
військового обліку на території Вільнянського району на 2018 рік,
затверджений цим розпорядженням, у частині, що їх стосується;
4) організувати за поданням військового комісаріату заслуховування
відповідальних посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій щодо стану військового обліку;
5) проводити реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання
призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військовооблікових документах позначок районного військового комісаріату про зняття з
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військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем
проживання;
6) надсилати щомісяця до 05 числа до районного військового комісаріату
повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання
призовників і військовозобов’язаних;
7) повідомляти про місце перебування зареєстрованих призовників і
військовозобов’язаних на запити районного військового комісаріату.
8. Рекомендувати Вільнянському відділенню поліції Пологівського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій
області:
1) організувати тісну взаємодію з органами місцевого самоврядування,
районним військовим комісаріатом щодо розшуку, затримання і доставки до
військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового
обов’язку;
2) за зверненням районного військового комісаріату здійснювати
досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від
військового обліку;
3) організувати подання до військового комісаріату списків громадян, які
зараховані (звільнені) до Вільнянського відділення поліції Пологівського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій
області;
4) повідомляти у семиденний строк районний військовий комісаріат про
призовників і військовозобов’язаних, щодо яких повідомлено про підозру у
вчиненні кримінального правопорушення.
9. Рекомендувати Вільнянському районному військовому комісаріату:
1) не пізніше ніж за десять днів до початку перевірки доводити до органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, які підлягають перевірці, питання перевірки;
2) у десятиденний строк після закінчення перевірок стану військового
обліку на об’єктах перевірки складати акти і надсилати їх до відповідних
керівників, оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних
сил України, райдержадміністрації для реагування та вжиття заходів згідно із
законодавством;
3) до 20 січня 2019 року надати до Вільнянської районної державної
адміністрації інформацію щодо стану військового обліку у 2018 році та
завдання на 2019 рік.
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10. Провідному інспектору з питань мобілізаційної роботи апарату
райдержадміністрації на підставі інформації та пропозицій, наданих районним
військовим комісаріатом, підготувати до 25 січня 2019 року проект
розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації щодо
стану військового обліку у 2018 році та завдання на 2019 рік.
11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 28.12.2017 № 662 «Про стан військового обліку та
бронювання військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в
установах та організаціях району у 2017 році та завдання на 2018 рік».
12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Степаненко О.М.

Голова районної
державної адміністрації

О.А. Руденко

