УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від

ию гпсхо
м. Костянтинівка

Про
підсумки
перевірки
стану
військового
обліку
військовозобов’язаних запасу
і призовників у 2017 році та
завдання
щодо
його
поліпшення у 2018 році
На виконання вимог статті 14 Закону України «Про оборону України»
(зі змінами), глави VI Закону України «Про військовий обов’язок та військову
службу» (зі змінами), здійснено перевірку стану ведення військового обліку
військовозобов’язаних ■і призовників у сільських радах та підприємствах
району.
Характерними недоліками по військовому обліку є несвоєчасна звірка
карток первинного обліку з картками форми П-2, заповнення відомостей про
військовий облік у картках первинного обліку проводиться з порушенням
Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і
призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження
Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних». Потребує доопрацювання наглядна документація по
військовому обліку.
У більшості підприємств району картки форми П-2 заповнюються з
порушенням відомостей про військовий облік, своєчасно не проводяться
звірки військових квитків з картками форми П-2.
Не на всіх підприємствах, установах, організаціях та органах місцевого
самоврядування, на яких здійснюється військовий облік, де знаходиться
менше 500 військовозобов’язаних і призовників, особам, відповідальним за
ведення військового обліку встановлюються доплати у розмірі, визначеному
постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2017 року № 921 «Про
затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних».
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З метою поліпшення роботи з питань військового обліку у сільських
радах та на підприємствах району, керуючись статтею 41 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати в цілому роботу по веденню військового обліку у
сільських радах задовільною.
2. З позитивної сторони відзначити Білокузьминівського та
Марківського сільських голів та відповідальних за ведення військового обліку
вищезазначених сільських рад.
3.

Рекомендувати сільським головам та керівникам підприємств:

1)
В термін до 01 березня 2018 року ведення військового обліку
військовозобов’язаних, офіцерів запасу та призовників привести у повну
відповідність з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня
2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних».
2) В термін до 10 березня 2018 року доопрацювати документи та
наглядну агітацію з військового обліку.
3) Щомісячно проводити з військовим комісаріатом звірку облікових
даних про наявність військовозобов’язаних, призначених на комплектування
військових частин.
4) Щомісячно, до 10 числа місяця наступного за звітним, подавати
інформацію до військового комісаріату про зміни облікових даних
військовозобов’язаних та призовників.
5) Встановлення доплати відповідальним особам за ведення
військового обліку здійснювати у розмірі, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України від 07 грудня 2017 року № 921 «Про затвердження Порядку
організації
та
ведення
військового
обліку
призовників
і
військовозобов ’язаних».
6) Звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які
заброньовані згідно з переліками посад і професій надавати до військового
комісаріату щорічно до 1 грудня.
4. Рекомендувати сільським головам забезпечити зберігання в
металевому сейфі (шафі) облікової документації та карток первинного обліку,
ключі від якого зберігати: один - у відповідального за ведення військового
обліку, а другий - у сейфі сільського голови.
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5. Рекомендувати керівникам підприємств в термін до 15 березня
2018 року закінчити звірки військових квитків з формами П-2.
6. Рекомендувати сільським головам в термін до 15 березня 2018
року закінчити подвірний обхід з метою виявлення військовозобов’язаних та
призовників, які мешкають, але не перебувають на військовому обліку, за
результатами подвірного обходу провести звірки з господарськими книгами.
7. Рекомендувати керівникам підприємств Костянтинівського району
прийом та звільнення з роботи здійснювати тільки при наявності військового
квитка (посвідчення про приписку) та відміток військкомату в листах прийому
(звільнення) з роботи.
8. Рекомендувати
Костянтинівському
військовому комісаріату (Мазін):

об’єднаному

міському

1) Забезпечити перевірку у 2018 році стану обліку і бронювання
військовозобов’язаних
запасу
на
підприємствах
та
організаціях
Костянтинівського району.
2) Надати райдержадміністрації інформацію про виконання даного
розпорядження до 25 грудня 2018 року.
9. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на
Костянтинівський об’єднаний міський військовий комісаріат (Мазін),
контроль залишаю за собою.

В.о. голови райдержадміністрації

О.І. Ісаков

