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Про стан військового обліку в
Нововодолазькому районі за 2018 рік
та завдання на 2019 рік
З метою забезпечення функціонування системи військового обліку
громадян України, здійснення бронювання військовозобов’язаних за
підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на
воєнний час, відповідно до статей 17, 18 Закону України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію», Закону України «Про військовий обов’язок та
військову службу» та Порядку організації та ведення військового обліку
призовників та військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету
М іністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, Постанови Кабінету
М іністрів України від 11 січня 2018 року № 12 «Про внесення змін до 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», ураховуючи результати роботи з ведення військового обліку
у 2018 році, методичного забезпечення військового обліку, керуючись
статтями 6, 27, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

зобов'язую:
1. Створити комісію з питань перевірки стану військового обліку громадян
України на території району та належного виконання вимог законодавства з
цих питань в органах державної влади, місцевого самоврядування, інших
державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних
закладах Нововодолазького району Харківської області та затвердити
основний та резервний склад комісії (додається).
2. Затвердити План перевірок стану військового обліку на території
Нововодолазького району Харківської області на 2019 рік (додається).
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3. Затвердити План звіряння облікових даних підприємств, установ та
організацій, виконавчих комітетів сільських, селищних рад з обліковими
даними військового комісаріату (додається).
4. 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 району на 2019 рік (додається).
5. Затвердити перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку
у 2019 році (додається).
6. Сектору управління персоналом апарату районної державної
адміністрації (Варжеленко Н.М.) забезпечити ведення персонального
військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які працюють в
апараті районної державної адміністрації, відповідно до вимог законодавства
з військового обліку.
7. Рекомендувати селищним та сільським головам, головам об’єднаних
територіальних громад, керівникам навчальних закладів, підприємств,
організацій та установ району усіх форм власності:
7.1 здійснювати ведення військового обліку та бронювання
військовозобов’язаних і призовників згідно з чинним законодавством;
7.2 інформувати Нововодолазький районний військовий комісаріат про
прийом на роботу та звільнення військовозобов'язаних і призовників за місцем
їх обліку;
7.3 контролювати своєчасне прибуття військово-облікових працівників
на заняття в Нововодолазький районний військовий комісаріат, проведення
своєчасної та якісної звірки даних особових карток за формами П-2
підприємств та карток первинного обліку сільських рад з обліковими даними
військового комісаріату, ведення роботи по оформленню бронювання
військовозобов’язаних за переліками посад та професій;
7.4 здійснювати ведення та зберігання облікових документів з
військового обліку призовників та військовозобов'язаних відповідно до
чинного законодавства.
8.
Комунальному некомерційному підприємству «Нововодолазька
центральна районна лікарня» Нововодолазької районної ради Харківської
області (Яковенко О.М.) під час проведення призову громадян на строкову
військову
службу
своєчасно
повідомляти
(у
триденний
термін)
Нововодолазький районний військовий комісаріат про громадян призовного
віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Вести та своєчасно вносити
записи до Ж урналу обліку стаціонарних хворих лікувального закладу, історію
хвороби кожного призовника.
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9. Нововодолазькому відділенню поліції Первомайського відділу поліції
Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області
Глущенко A.B.):
9. і у встановленому Законом порядку, своєчасно реагувати та вживати
заходів з реалізації звернень районного військового комісаріату та органів
місцевого самоврядування щодо розшуку, затримання і доставки до районне го
військового комісаріату громадян України, які ухиляються від виконання
військового обов’язку;
9.2 відповідно до чинного законодавства оформляти документи взяття
на військовий облік і зняття з військового обліку осіб, прийнятих
(зарахованих) на посади рядового та начальницького складу органів
Національної поліції України в Харківській області. При оформленні
документів про взяття на військовий облік та зняття з військового обліку
військовозобов'язаних
дотримуватися
термінів,
визначених
чиннлм
законодавством;
9.3 своєчасно (в семиденний термін) повідомлят и районний військовий
комісаріат про призовників, відносно яких ведеться дізнання або досудсве
слідство.
10. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови
районної державної адміністрації від 03 січня 2018 року № 12 «Про створення
комісії з питань перевірки стану військового обліку військовозобовязани< і
призовників на території Нововодолазького району та підвищення якості
ведення військового обліку в 201 8 році».
Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
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