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Про заходи щодо поліпшення стану військового обліку та бронювання
військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, в установах,
організаціях, навчальних закладах, Приморській міській та сільських радах у
2018 році

Керуючись Законами України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про оборону
України», Постановами Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про
затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних», від 14.10.1994 № 711 «Про затвердження переліку
спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути
взяті на військовий облік», від 04.02.2015 № 45 «Про затвердження 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», з метою
поліпшення стану військового обліку та бронювання військовозобов’язаних та
призовників на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах,
Приморській міській та сільських радах у 2018 році:
1. Рекомендувати Приморському міському та сільським головам,
керівникам підприємств, організацій, установ, учбових закладів району:
1.1. до 01.04.2018 року разом з військовим комісаріатом проаналізувати
стан військового обліку та бронювання військовозобов’язаних, вжити заходи
щодо неухильного виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку і
мобілізацію» та Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921
«Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних», вивчити та в повному обсязі виконувати
вищезазначені нормативні документи;
1.2. призначення, переміщення, звільнення працівників, які виконують
обов’язки по військовому обліку, узгоджувати з районним військовим
комісаром. Своїми наказами призначити відповідальних осіб за ведення
військового обліку та затвердити їх функціональні обов’язки, встановити їм
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грошову доплату згідно Постанови Кабінету Міністрів України від
07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних» та надіслати копії цих
наказів до районного військового комісаріату. Забезпечити всією необхідною
документацією військово-облікових працівників та створити їм належні умови
для
роботи
по
веденню
військового
обліку
і
бронювання
військовозобов’язаних;
1.3. згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016
№ 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних» подавати в Приморський районний
військовий комісаріат в семиденний термін відомості руху прийнятих
(звільнених) працівників, та щомісячно кожного 5-го числа зміни військовооблікових даних на всіх працюючих військовозобов’язаних та призовників.
Надавати в районний військовий комісаріат уточнені облікові картки
підприємств, установ та організацій згідно встановленого зразку;
1.4. на вимогу військового комісаріату здійснювати оповіщення
призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату і
забезпечити їх своєчасне прибуття;
1.5. здійснювати інформування військового комісаріату про всіх
громадян, посадових осіб та власників будинків, які порушують правила
військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із
діючим законодавством;
1.6. сільським радам повідомляти до 5 числа місяця військовий
комісаріат про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які
перебувають на території відповідних населених пунктів згідно із додатком № 6
Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про
затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних»;
1.7. на протязі 2018 року довести військовий облік та бронювання у
повну відповідність з нормативними документами.
2.
Рекомендувати Приморському районному військовому комісару:
2.1. у взаємодії з головним спеціалістом з питань запобігання та
виявлення корупції апарату райдержадміністрації, виконуючим обов`язки з
питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи в
райдержадміністрації спланувати на 2018 рік
щоквартальні навчальнометодичні заняття з військово-обліковим персоналом підприємств, організацій і
установ всіх форм власності та сільських рад;
2.2. у відповідності з вимогами Кодексу України про адміністративні
правопорушення, у разі незадовільної роботи з оборонних питань, складати
матеріали щодо притягнення до адміністративної відповідальності персонально
керівників.
2.3. згідно статей 335, 336, 337 Кримінального Кодексу України
направляти матеріали до Приморського відділення поліції Бердянського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області на
осіб, які ухиляються від призову на строкову військову службу, військову
службу за призовом під час мобілізації, від постановки на військовий облік та
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проходження військових зборів для притягнення
до
кримінальної
відповідальності;
2.4. спільно з сільськими головами району підготувати та провести
наради з питань військово-облікової роботи з керівниками підприємств, установ
і організацій, де стан військового обліку знаходиться на низькому рівні, та
визначити заходи щодо покращення ситуації.
3.
Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 13.03.2017 № 149 «Про заходи щодо поліпшення
стану військового обліку та бронювання військовозобов’язаних та призовників
на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах, Приморській
міській та сільських радах у 2017 році»
4.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

С.А. Бєлічев

