Інформація
Приморського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки
про стан військового обліку на території Приморського району
Запорізької області у 2020 році
Військово-облікова робота та бронювання військовозобов’язаних і
призовників в органах державної влади, інших державних органах, органах
місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях району у
2020 році була організована і здійснювалася відповідно до керівних документів та
розпорядження голови Приморської районної державної адміністрації від
17.01.2020 № 18 “Про стан військового обліку на території Приморського
району у 2019 році та пропозиції щодо його поліпшення у 2020 році”, з метою
покращення стану військового обліку на території району у 2020 році районною
державною адміністрацією, керівниками органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, спільно з військовим комісаріатом, проведено комплекс
заходів, направлених на належне ведення військового обліку та контролю за
його станом.
Питання військового обліку розглядались на нараді в районній державній
адміністрації 17.03.2020 року. Були розглянуті питання:
- військовий облік призовників та їх оповіщення;
- постановка на військовий облік громадян, які не перебувають на
військовому обліку, але повинні перебувати на ньому;
- бронювання прапорщиків, сержантів, солдатів запасу Приморського
району згідно ПКМ України від 04.02.2015 № 45 (зі змінами від
11.01.2018 № 12)
У період з 07.09.2020 по 11.09.2020 року військовим комісаріатом
проведено інструкторсько-методичні заняття з посадовими особами органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій відповідальними
за військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.
Відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану
перевірок на 2020 рік комісією, визначеною розпорядженням РДА, проведено
перевірки функціонування системи військового обліку громадян України у 3
сільських рад, 7 підприємствах Приморського району. План перевірок
виконаний у повному обсязі.
План звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій,
виконавчих комітетів сільських, міської рад з обліковими даними військового
комісаріату на 2020 рік виконаний на 100%. В результаті звіряння було
встановлено, що документальне оформлення військово-облікових документів
військовозобов`язаних і призовників ведеться з типовими порушеннями, а саме:
- несвоєчасно вносяться зміни облікових даних в картки первинного
обліку військовозобов’язаних і призовників (зміни адреси
проживання, зміна посади на місці роботи);

-

під час прийняття на роботу не завжди перевіряється у громадян
військово-облікові документи (у військовозобов’язаних – військові
квитки і тимчасові посвідчення, а у призовників посвідчення про
приписку до призовної дільниці).
Аналіз результатів проведених перевірок свідчить про те, що незважаючи
на постійний контроль з боку голови районної державної адміністрації та
військового комісара, стан військового обліку у більшості об’єктів перевірки не
повною мірою відповідає вимогам законів України, інших нормативноправових актів, потребує додаткового контролю з боку посадових осіб районної
державної адміністрації.
Загальними недоліками щодо ведення військового обліку є:
- порушення п. 28 Порядку (невідповідність побудови картотеки
первинного обліку військовозобов`язаних);
- порушення п. 33 Порядку (невиконання отриманого Розпорядження
щодо
оповіщення
на
вимогу
військового
комісаріату
військовозобов`язаних та призовників);
- порушення п. 38 Порядку (невідповідність форми карток первинного
обліку № П-2);
- порушення пунктів 39, 40, 41, 42 Порядку (розділ ІІ. “ВІДОМОСТІ
ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК”
особових карток працівників не
заповнюється відповідно до записів у військово-облікових
документах);
- відсутність нормативно-правової бази з питань військового обліку і
бронювання військовозобов`язаних і призовників.
Не
приділяється
належної
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військовому
обліку
в
ТОВ АП «Хеліантус-Азов» (директор - Іотов В.В.), ТОВ «Надія-2009»
(директор – Шамрай Н.В.), ПСП «Банівка» (директор – Ніколенко О.В.).
Поряд із тим відмічається системна робота щодо покращення стану
військового облік у перевірених підприємствах: ДНЗ «Приморський ПАЛ» (в.о.
директора Зубрєва Л.Г), ВСП «Ногайському коледжі Таврійського ДАТУ ім.
Д.Моторного (директор – Герченов О.В.), де відбулись суттєві зміни в кращий
бік, порівняно з попередніми перевірками.
У кращий бік відмічалася робота з питань військового обліку у
ТОВ «Преслав» (директор – Антіпов О.А.), КУ «Преславський ПНІ»
ЗОР (в.о. директора – Журавльов О.А.), ЦВС «Приморський» (начальник –
працівник ЗСУ Байденко М.Г.).
Протягом 2020 року притягнень до адміністративної відповідальності за
незадовільне ведення військового обліку не відбулось у зв’язку із виявленням
незначних порушень на об’єктах, які перевірялися.
Попри звернення до Приморського відділення поліції Бердянського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області
(керівник – майор поліції Попов Максим Федорович), щодо розшуку та
доставки до військового комісаріату призовників та військовозобов’язаних, які

порушують правила військового обліку жодних розшукових дій не було
здійснено,
на
жодний
запит
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та
військовозобов’язаних не надходило відповіді про проведено розшукову роботи
або про відмову у проведені розшукової роботи, матеріали направлені для
притягнення осіб до кримінальної відповідальності повернулись без реалізації.
Протягом
року
проводилась
робота
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військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Випадків незаконного
бронювання не виявлено. Робота щодо бронювання військовозобов’язаних за
органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період
мобілізації та на воєнний час ведеться без порушень згідно Постанови Кабінету
Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (зі змінами від 11.01.2018 № 12) «Про
затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами
державної влади, іншими державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період
мобілізації та на воєнний час».
Проводиться робота щодо поліпшення стану військового обліку у 2020
році. Проведена наступна робота:
- розроблений та затверджений план перевірки стану військового обліку
та бронювання установ, підвідомчих районній державній адміністрації
міській, селищній та сільським радам на 2020 рік;
- проведені інструкторсько-методичні заняття щодо дотримання порядку
військового обліку у районі та здійснення контролю за його
виконанням у особливий період;
- здійснено перевірку (звірку) стану військового обліку в органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та
організаціях на території відповідальності;
- ведення проваджень у справах про адміністративні правопорушення;.
- здійснення
постійного
контролю
за
військовим
обліком
військовозобов`язаних та призовників;
- постановка на військовий облік громадян, які не перебувають на
військовому обліку, але повинні перебувати на ньому;
- бронювання прапорщиків, сержантів, солдатів запасу Приморського
району згідно ПКМ України від 04.02.2015 № 45 (зі змінами № 12).
З метою покращення стану військового обліку прошу:
1. Взяти до увагу вищезазначену інформацію з метою покращення системи
військового обліку на території району.
2. Прийняти розпорядження «Про стан військового обліку на території
Приморського району у 2020 році та завдання щодо його поліпшення у 2021
році».
3. Затвердити нижчезазначені додатки до розпорядження:
- Перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку у 2021 році

на території Приморського району;
- План перевірок стану військового обліку на території Приморського
району на 2021 рік;
- План звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій,
виконавчих комітетів сільських, селищних або міських рад з обліковими
даними військового комісаріату на 2021 рік;
- Завдання з методичного забезпечення військового обліку та
підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію
та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних,
забезпечення функціонування системи військового обліку на території
району на 2021 рік;
- Склад комісії щодо перевірок стану військового обліку на території
Приморського району в 2021 році;
- Форму надання інформації щодо підприємств, установ і організацій на
території Приморського району, які залучаються до виконання
мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період.
4. Зобов’язати керівників підприємств, установ і організацій усіх форм
власності, голів територіальних громад району:
- проаналізувати стан військового обліку і бронювання на
підприємствах, установах та територіальних громадах району;
- вивчити та в повному обсязі виконувати вимоги Закону України “Про
військовий обов’язок і військову службу”, Постанови Кабінету
Міністрів № 921, № 45 (зі змінами № 12) щодо організації та ведення
військового обліку і бронювання;
- надати до районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки уточнені облікові картки підприємств (установ,
організацій) згідно встановленого зразку;
- своїми наказами призначити відповідальних осіб за ведення
військового обліку, встановити їм доплату згідно Постанови Кабінету
Міністрів № 921 та надіслати копії цих наказів до військового
комісаріату;
- забезпечити всією необхідною документацією військово-облікових
працівників та створити їм належні умови для роботи по веденню
військового обліку і бронювання військовозобов’язаних;
- надсилати у семиденний строк до районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки повідомлень про зміну
облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на
роботу (навчання) чи звільнення з роботи (відрахування з навчального
закладу) згідно із додатком № 2 ПКМУ від 07.12.2016 року № 921;
- здійснювати оповіщення на вимогу районного територіального центру
комплектування
та
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і
військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату і
забезпечити їх своєчасне прибуття;

-

п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до
особових карток призовників і військовозобов’язаних змін їх
сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця
роботи і посади та надсилати щомісяця до 5 числа до районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
повідомлень про зміну облікових даних згідно із додатком № 2 ПКМУ
від 07.12.2016 року № 921;
- взаємодіяти з районним територіальним центром комплектування та
соціальної підтримки щодо строків та способів звіряння даних
особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх
облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо
оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
- здійснювати інформування районний територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки про всіх громадян,
посадових осіб та власників будинків, які порушують правила
військового обліку, для притягнення винних до відповідальності
згідно із законом;
5. Попередити керівників підприємств, які не приділяють належної уваги
військовому обліку щодо негайної організації військово-облікової роботи,
надання до райвійськкомату облікових карток підприємств, виписок з наказу
щодо призначення відповідного за ведення військового обліку та забезпечення
явки військово-облікового працівника до військкомату.
ТВО військового комісара Приморського
районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки
майор
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