ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 05.01.2021 р.

м. Приморськ

№3

Про стан військового обліку на
території Приморського району у 2020
році
та
завдання
щодо
його
поліпшення у 2021 році
Відповідно до статей 13, 27, 33, 35, 36 Закону України “Про місцеві
державні адміністрації”, статей 33, 34, 35, 38 Закону України “Про військовий
обов’язок і військову службу”, статей 17, 18, 21 Закону України “Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Постанови Кабінету Міністрів
України від 7 грудня 2016 року № 921 “Про затвердження Порядку організації
та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних” (далі –
Порядок), Постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 року № 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” (зі змінами в редакції від 11.01.2018 № 12)
(далі – Законодавство з питань військового обліку), 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, та у
відповідності до інформації щодо стану військового обліку на території району,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Взяти до відома інформацію Приморського районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку на
території Приморського району Запорізької області за 2020 рік (додається).
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2. Затвердити перелік заходів щодо поліпшення стану військового
обліку у 2021 році (додається).
3. Рекомендувати державним органам, виконавчим комітетам
Приморської міської,
Коларівської сільської об’єднаних територіальних
громад, Приморському районному територіальному центру комплектування та
соціальної підтримки, підприємствам, установам, організаціям та навчальним
закладам району виконання зазначених заходів та норм Постанови Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»
зі змінами.
4. Затвердити план перевірок стану військового обліку на території району
на 2021 рік (додається).
5. Затвердити плани звіряння облікових даних підприємств, установ та
організацій, виконавчих комітетів Приморської міської, Коларівської сільської
об’єднаних територіальних громад з обліковими даними Приморського
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
(додається).
6. Затвердити завдання з методичного забезпечення військового обліку та
підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення
військового обліку, забезпечення функціонування системи військового обліку на
території Приморського району на 2021 рік (додається).
7. Затвердити склад комісії щодо перевірок стану військового обліку на
території Приморського району в 2021 році (додається).
8. Головному спеціаліст сектору з питань оборонної роботи, цивільного
захисту, взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля
Приморської державної адміністрації:
8.1 за поданням Приморського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки забезпечити інформаційний супровід
функціонування
системи
військового
обліку
призовників
і
військовозобов’язаних, створення інформаційних медійних продуктів
(телевізійних передач, інформаційних статей в засобах масової інформації);
8.2. на підставі інформації та пропозицій, наданих Приморським
районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки,
підготовити до 20 січня 2021 року проект розпорядження голови Приморської
районної державної адміністрації щодо стану військового обліку у 2020 році та
завдання на 2021 рік;
8.3. до 20 січня 2022 року надати мені підсумкову інформацію про стан
виконання цього розпорядження.
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9. Відділу з питань управління персоналом, юридичного супроводу,
організаційної та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації,
керівникам структурних підрозділів
Приморської районної державної
адміністрації забезпечити ведення персонального військового обліку
призовників і військовозобов’язаних, які працюють в апараті районної
державної адміністрації, відповідно до вимог законодавства з військового
обліку.
10. Державному реєстратору щомісяця до 5 числа надавати повідомлення
Приморському районному територіальному центру комплектування та
соціальної підтримки про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління районної державної
адміністрації.
11. Завідувачу сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля Приморської
районної державної адміністрації до 01 березня надати повідомлення
Приморському районному територіальному центру комплектування та
соціальної підтримки щодо підприємств, установ і організацій на території
Приморського району, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань
(замовлень) в особливий період згідно додатку (додається).
12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною.

Голова

Вікторія ВАСИЛЬЧИШИНА

