УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
18. 05. 2017

Свалява

№

147

Про стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних
у місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах,
в установах, організаціях і навчальних закладах району

Відповідно до статей 2, 13 і 27 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статті 17 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію”, статей 33, 35, 37, 38 Закону України „Про військовий обов’язок
і військову службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016
року № 921 „Про затвердження Порядку організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобов’язаних”, на виконання розпорядження
голови облдержадміністрації 10.05.2017 №221 „Про стан військового обліку і
бронювання військовозобов’язаних у місцевих органах виконавчої влади, на
підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах області”, з
метою вжиття невідкладних заходів щодо поліпшення військово-облікової
роботи у місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і
навчальних закладах району:
1. Затвердити, що додаються:
посадовий склад районної комісії для здійснення перевірок стану
військового обліку і бронювання у виконкомах місцевих рад, на підприємствах,
в установах і організаціях Свалявського району у 2017 році;
план проведення перевірок стану військового обліку і бронювання у
виконкомах місцевих рад, на підприємствах, в установах і організаціях
Свалявського району у 2017 році.
2. Виконкомам місцевих рад спільно з керівниками підприємств,
установ, організацій:
2.1. Привести військово-облікову роботу у відповідність із вимогами
законодавства України.
2.2. Розглянути питання про стан справ із організації військового обліку
і бронювання на нарадах та прийняти дієві заходи щодо поліпшення військовооблікової роботи.
2.3. Відповідно до вимог Порядку організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 організувати
виготовлення друкарським способом правил військового обліку та розміщення
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їх у доступному для перегляду місці у приміщеннях, що забезпечують
функціонування системи військового обліку, підприємств, установ та
організацій, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних.
3. Рекомендувати Свалявському відділенню поліції Мукачівського
відділу поліції головного управління Національної поліції України у
Закарпатської області забезпечити неухильне виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 щодо проведення
досудового розслідування за зверненням районного військового комісаріату
стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку та
здійснювати розшук, затримання і доставку до районного військового
комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.
4. Рекомендувати Свалявському районному військовому комісаріату:
4.1. Спільно з виконкомами місцевих рад забезпечити функціонування
системи військового обліку.
4.2. Активізувати роботу щодо притягнення до адміністративної
відповідальності осіб, відповідальних за ведення військового обліку на
підприємствах,
в
установах
та
організаціях,
призовників
і
військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку.
4.3. У взаємодії з сектором з питань забезпечення мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації до 1 червня 2017 року провести інструкторськометодичні заняття за участі посадових осіб виконкомів місцевих рад,
відповідальних за організацію ведення військового обліку з питань
забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А.Дідович
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державної адміністрації
18. 05. 2017 № 147

ПОСАДОВИЙ СКЛАД РАЙОННОЇ КОМІСІЇ
для здійснення перевірок стану військового обліку і бронювання у виконкомах
місцевих рад, на підприємствах, в установах і організаціях Свалявського району
у 2017 році
Співголови районної комісії:
Начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і
солдатів запасу Свалявського районного військового комісаріату (за згодою).
Завідувач сектору з питань забезпечення мобілізаційної роботи апарату
районної державної адміністрації.
Члени районної комісії:
Головний спеціаліст сектору з питань забезпечення мобілізаційної
роботи апарату районної державної адміністрації.
Головний спеціаліст відділення військового обліку та бронювання
сержантів і солдатів запасу Свалявського районного військового комісаріату
(за згодою).
Головний спеціаліст відділення офіцерів запасу і кадрів Свалявського
районного військового комісаріату (за згодою).
Старший офіцер відділення комплектування Свалявського районного
військового комісаріату (за згодою).
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ПЛАН
проведення перевірок стану військового обліку і бронювання у виконкомах
місцевих рад, на підприємствах, в установах і організаціях
Свалявського району у 2017 році
№
з/п
1.

Період перевірки

Об’єкти перевірки

червень

Центральна районна лікарня, Свалявський
районний центр первинної медико-санітарної
допомоги
Свалявський районний сектор головного
управління Державної міграційної служби
України в Закарпатській області
Районний відділ державної реєстрації актів
цивільного стану головного територіального
управління юстиції у Закарпатській області
Виконкоми Солочинської, Тибавської сільських
рад, державне підприємство „Свалявське лісове
господарство ”
Відділ освіти райдержадміністрації, районне
комунальне підприємство водопостачання та
водовідведення

2.

липень

3.

серпень

4.

вересень

5.

жовтень

