УКРАЇНА
СОКИРЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“М "СІШ 20//Р.
Про стан військового обліку на
території Сокирянського району
за 2017 рік та завдання на 2018 рік
Керуючись частиною 2 статті 6, частиною 1 статті 27 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», статтею 17 закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статтями 33, 34, 35 Закону
України «Про військовий обов'язок і військову службу», статтею 53
постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про
затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників
і військовозобов’язаних», від 04 лютого 2015 року № 45 «Про затвердження
Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади,
іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та
підприємствами, установами на період мобілізації та на воєнний час», на
підставі листа Сокирянського районного
військового комісаріату від
28.12.2017 №1669 про стан військового обліку за 2017 рік та пропозицій щодо
його поліпшення у 2018 році, результатів проведених заходів та перевірок
стану військового обліку на території району:
1. Затвердити склад комісії з питань перевірки стану військовооблікової роботи на підприємствах, установах, організаціях, міської та
сільських рад Сокирянського району, що додається;

2. Сокирянському районному військовому комісаріату:
1)
спільно з відділом з питань взаємодії з правоохоронними органами
оборонної,
мобілізаційної
та
режимно-секретної
роботи
апарату
райдержадміністрації розробити та подати на затвердження керівництву
райдержадміністрації -план проведення перевірок . стану військово-облікової
роботи на підприємствах, установах,
організаціях незалежно від
підпорядкування та форм власності, сільських, міської рад;
1.1) спільно з відділом з питань взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної,
мобілізаційної
та
режимно-секретної
роботи
апарату

райдержадміністрації організувати проведення занять з керівниками установ,
організацій, органів місцевого самоврядування та особами, відповідальними
за ведення військового обліку;
2)
розробити
та
подати
на
затвердження
керівництву
райдержадміністрації план проведення звірки карток П-2 підприємств,
установ, організацій та первинних карток сільських рад Сокирянського
району з обліковими даними Сокирянського районного військового
комісаріату;
3) в установленому законодавством порядку здійснювати на території
району загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням
військового
обліку
військовозобов'язаних
в
органах
місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних
закладах району, незалежно від підпорядкування і форм власності;
4) здійснювати контроль за станом військового обліку в державних
органах, на підприємствах, в установах та організаціях, здійснювати згідно з
затвердженим планом.
3. КУ «Сокирянська центральна районна лікарня»:
1) спільно з Сокирянським районним військовим комісаріатом вжити
вичерпних заходів щодо забезпечення належної роботи військово-лікарської
комісії, забезпечивши, у разі необхідності, укомплектування її складу
найбільш підготовленими фахівцями з питань військово-лікарської роботи;
2) забезпечити здійснення контролю за проведенням медичного огляду
військовозобов'язаних, зокрема тих, які залучаються до військової служби за
контрактом.
4. Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців, речових прав на нерухоме майно райдержадміністрації
забезпечити надання до 05 числа щомісяця Сокирянському районному
військовому комісаріату відомостей щодо реєстрації, банкрутства (ліквідації)
підприємств, установ і організацій (додаток 6 постанови Кабінету Міністрів
України від 07 грудня 2016 року №921
«Про затвердження Порядку
організації та ведення
військового обліку призовників і військово
зобов'язаних»).

5. Сокирянському районному військовому в співпраці з відділом
організаційної роботи та суспільних комунікацій апарату районної державної
адміністрації здійснювати висвітлення питань організації ведення військовооблікової роботи та проходження військової служби у Збройних Силах
України
за
контрактом
на
офіційному
веб-сайті
Сокирянської
райдержадміністрації.
6. Рекомендувати виконкомам сільських, міської рад:
1)
здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування ч
зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних лише в разі наявності
в їхніх військово-облікових документах відповідних позначок військових

з
комісаріатів про зняття з військового обліку або про перебування на
військовому обліку;
„ .„
~
2) повідомляти щомісяця до 5 числа Сокирянський військовим
комісаріат про зміну облікових даних призовників і військовозобов язаних,
які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної
одиниці та військовозобов’язаних, що прибули з мобілізаційними
розпорядженнями, у разі виникнення таких змін чи отримання мобілізаційних
розпоряджень;
_
.
3) повідомляти у десятиденний термін про місце перебування чи місце
проживання призовників і військовозобов'язаних за запитами військового
комісаріату;
*
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4) погодити та організувати з Сокирянським районним військовим
комісаріатом звірку карток первинного обліку з обліковими даними особових
карток призовників і військовозобов’язаних.
7. Рекомендувати Сокирянському відділенню поліції Кельменецькош
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецький
області:
1) за зверненням Сокирянського районного військового комісаріату
здійснювати
5 досудове
розслідування
стосовно
ухилення
військовозобов’язаних від військового обліку;
2) за зверненням органів місцевого самоврядування та районного
військового комісаріату здійснювати розшук громадян, які ухиляються від
виконання військового обов’язку.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
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П.П. Бескупський
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СКЛАД
комісії з питань перевірки стану військово-облікової роботи на
підприємствах, установах, організаціях, міської та сільських рад
Сокирянського району
Гладкий Олександр
Васильович

військовий комісар Сокирянського
районного військового комісаріату,
голова комісії

Янчак
Олександр
Миколайович

начальник відділу з питань
взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної
та режимно-секретної роботи
апарату райдержадміністрації,
заступник голови комісії

Я нчак Оксана
М иколаївна

начальник відділення обліку
офіцерів запасу та кадрів
Сокирянського районного
військового комісаріату, секретар
комісії
Члени комісії:

Войняк
Н аталія Анатоліївна

начальник відділу управління
персоналом та юридичного
забезпечення апарату
райдержадміністрації

Козир
'
Сергій Володимирович

начальник відділення військового
обліку і бронювання солдатів і
сержантів запасу Сокирянського
районного військового комісаріату

їїляц ко Олександр
Валентинович

головний спеціаліст відділу з питань
взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної
та режимно-секретної роботи
апарату райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

А.М. Серебрянська

