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Про стан військового обліку
в районі за 2019 рік та
завдання на 2020 рік
Відповідно до статей 6,13,27,39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 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 07 грудня 2016
року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобовязаних» та на виконання розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 11.01.2020 № 6 «Про стан
військового обліку в області за 2019 рік та завдання на 2020 рік», з метою
забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України
та організації бронювання військовозобовязаних на період мобілізації та на
воєнний час, для покращення стану військового обліку і призовників на
території району:
1. Утворити районну комісію для перевірки функціонування системи
військового обліку громадян України в Гадяцькому районі (далі – Комісія) та
затвердити її основний та дублюючий склади, що додаються.
2. Комісії у своїй діяльності керуватись вимогами чинного
законодавства щодо правильного здійснення перевірок стану військового
обліку громадян України та організації бронювання військовозобовязаних на
період мобілізації та на воєнний час.
За результатами здійснення перевірок в десятиденний термін після їх
закінчення скласти та розіслати акти відповідним керівникам, до районного
військового комісаріату (далі – РВК) для реагування та вжиття заходів згідно
із законодавством.
3. Рекомендувати Гадяцькому районному військовому комісаріату
(Овчаренко М.В.):
3.1. Провести щорічний інструктаж посадових осіб Гадяцького відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області,
Гадяцького районного сектору Управління Державної міграційної служби
України у Полтавській області, Гадяцького районного відділу Державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління
юстиції у Полтавській області, КНП «Гадяцька Центральна районна лікарня»,
органів дізнання та попереднього (досудового) слідства щодо обсягу їх

повноважень згідно зі статтею 38 Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу», до 20 лютого 2020 року.
3.2. Подати на затвердження до районної державної адміністрації графік
перевірки районною комісією стану військового обліку громадян України та
організації бронювання військовозобовязаних на період мобілізації та на
воєнний час на території району в 2020 році до 05 лютого 2020 року.
3.3. Організувати проведення занять з головами сільських виконавчих
комітетів з вивчення порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобовязаних, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 07 грудня 2016 № 921, до 15 лютого 2020 року.
3.4. Затвердити план-графік проведення занять з військово-обліковим
персоналом сільвиконкомів, підприємств, організацій та установ,
розташованих на території відповідальності, до 05 лютого 2020 року.
3.5. Спільно з сільвиконкомами, забезпечити виготовлення друкарським
способом правил військового обліку та розміщення їх у доступному для
перегляду місці у приміщеннях державних органів, які забезпечують
функціонування системи військового обліку, підприємств, установ та
організацій,
де
ведеться
військовий
облік
призовників
і
військовозобовязаних, до 20 лютого 2020 року.
4. Відповідальному за військовий облік райдержадміністрації (Куліш
В.В.) проаналізувати проведення перевірок та стан військового обліку в 2020
році на територіях відповідальності та підготувати проект розпорядження на
підставі інформації РВК про стан військового обліку за 2020 рік, до 10 грудня
2020 року.
5. Рекомендувати Гадяцькому відділу поліцію Головного управління
Національної поліції у Полтавській області (Биков Є.В.) посилити заходи
щодо проведення розшуку, затримання і доставки до військового комісаріату
громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, подання у
двотижневий термін до РВК відомостей про випадки виявлення громадян,
які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку, а також
відомостей про осіб, які отримали громадянство України і повинні
перебувати на військовому обліку.
6. Рекомендувати Гадяцькому районному сектору Управління державної
міграційної служби України в Полтавській області (Кириченко Н.А.)
організувати надання до РВК інформації щодо осіб, які набули громадянства
України протягом 5 останніх років для взяття їх на військовий облік, до 20
лютого 2020 року.
7. Рекомендувати Гадяцькому районному відділу ДРАЦС Головного
територіального управління юстиції у Полтавській області (Афанасенкова
О.М.) надавати
до РВК інформації щодо померлих призовників і
військовозобовязаних за 5 останніх років із зазначенням номера акта
цивільного стану та його дати, до 25 лютого 2020 року.
8. Головному лікарю КНП «Гадяцька Центральна районна лікарня
(Басараб О.І.):

8.1. Призначити основний та дублюючий склад позаштатної постійно
діючої районної військово-лікарської комісії на 2020 рік, до 15 лютого 2020
року.
8.2. Організувати надання головами медико-соціальних експертних
комісій до РВК інформації щодо призовників і військовозобовязаних, яких
визнано інвалідами за 5 останніх років, до 25 лютого 2020 року.
9. Рекомендувати головам сільських виконавчих комітетів, ОТГ,
керівникам підприємств, організацій, установ, які мають заброньованих
військовозобовязаних, до 15 лютого 2020 року подати до РВК звіти про
чисельність працюючих та
військовозобовязаних, які заброньовані з
переліком посад і професій станом на 01 січня 2020 року.
10. Відповідальним виконавцям про проведену роботу інформувати
районний військовий комісаріат та районну державну адміністрацію (сектор
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи та
цивільного захисту апарату райдержадміністрації) у встановлені строки, та
до 01 грудня 2020 року для подальшого узагальнення та інформування
облдержадміністрації.
11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Панченко Л.М.
Виконувач
обовязків голови

С. БОНДАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
30.01.2020
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Основний персональний склад комісії
для перевірки стану військового обліку на території
Гадяцького району
Бондаренко
Сергій Михайлович

- перший заступник голови районної
державної адміністрації, голова комісії

Кравчук
Олександр Віталійович

- начальник відділу військового обліку
та бронювання райвійськкомату, заступник голови комісії (за згодою)

Богуш
Вікторія Миколаївна

- головний спеціаліст відділу військового
обліку та бронювання райвійськкомату,
секретар комісії (за згодою)
Члени комісії

Налізько
Олег Іванович

- начальник відділення офіцерів запасу
та кадрів, (за згодою)

Кеда
Анатолій Михайлович
Мазур
Ірина Миколаївна

- завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і
мобілізаційної роботи та ЦЗ апарату
райдержадміністрації
- державний службовець райвійськкомату
(за згодою)

Вовк
Віктор Павлович

- начальник сектору моніторингу ВП
ГУНП в Полтавській області (за згодою)

Виконувач обовязків
керівника апарату районної
державної адміністрації

М. Шершень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
30.01.2020
№ 21
Дублюючий персональний склад комісії
для перевірки стану військового обліку на території
Гадяцького району
Шаповал
Олександр Іванович

- заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії

Лобко
Артем Олексійович

- заступник військового комісара з ТрО,
заступник голови комісії (за згодою)

Бутенко
Світлана Миколаївна

- оператор ЄДРВ відділу військового обліку
сержантів та солдатів райвійськкомату,
секретар комісії, (за згодою)
Члени комісії

Куліш
Валерій Володимирович

- відповідальний за військовий облік
райдержадміністрації

Пасько
Андрій Олександрович

- начальник сектору превенції відділу
поліції ГУНП в Полтавській області
(за згодою)
- начальник юридичного відділу
апарату райдержадміністрації

Юшко
Маргарита Миколаївна
Виконувач обовязків
керівника апарату районної
державної адміністрації

М. Шершень

