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Про стан військового обліку в
районі за 2018 рік та завдання
на 2019 рік
Відповідно до статей 6, 13, 27, 39 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 07 грудня 2016
року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобов’язаних», розпорядження голови
облдержадміністрації від 02.01.2019 № 6 «Про стан військового обліку в
області за 2018 рік та завдання на 2019 рік», та з метою забезпечення
функціонування системи військового обліку громадян України та організації
бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, для
покращення стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників на
території району:
1.
Утворити районну комісію для перевірки стану військового обліку
громадян України в Оржицькому районі та організації бронювання
військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (далі — комісія)
та затвердити її основний і дублюючий персональний склади, що додаються.
2.
Комісії забезпечити здійснення перевірок стану військового обліку
громадян України та організації бронювання військовозобов’язаних на період
мобілізації та на воєнний час відповідно до вимог чинного законодавства.
За результатами здійснених перевірок в десятиденний термін після їх
закінчення скласти та розіслати акти відповідним керівникам для реагування та
вжиття заходів згідно із законодавством.
3. Рекомендувати Оржицькому районному військовому комісаріату
(Лаптєв О.Ю.):
1) провести щорічний інструктаж посадових осіб Оржицького відділення
поліції Лубенського відділу Головного управління Національної поліції в
Полтавській області, комунального некомерційного підприємства «Оржицька
центральна районна лікарня», комунального некомерційного підприємства
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«Оржицький Центр первинної медико — санітарної допомоги» щодо обсягу їх
повноважень згідно зі статтею 38 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» до 31 січня 2019 року;
2) подати на затвердження до райдержадміністрації графік перевірки
районною комісією стану військового обліку громадян України та організації
бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час на
території району в 2019 році до 31 січня 2019 року.
4. Головному спеціалісту апарату райдержадміністрації І.М.Бугрій
спільно з військовим комісаром Оржицького районного військового
комісаріату О.Ю.Лаптєвим:
1) організувати проведення занять з працівниками органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
району,
які відповідають за ведення військового обліку на території
відповідальності, з вивчення Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, до 31 січня 2019 року;
2) надати пропозиції щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації
новопризначених працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, які відповідають за ведення військового обліку, або не
проходили підготовку у 2018 році, до Полтавського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування до 31 січня 2019 року;
3) розробити та подати на затвердження план — графік проведення
занять з військово - обліковим персоналом органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій району до 31 січня 2019 року;
4) 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, організацій, де ведеться військовий облік
призовників і військовозобов’язаних до 31 січня 2019 року.
5. Рекомендувати Оржицькому відділенню поліції Лубенського відділу
Головного управління Національної поліції в Полтавській області (Козаченко
В.В.) посилити заходи щодо проведення розшуку, затримання і доставки до
Оржицького районного військового комісаріату громадян, які ухиляються від
виконання військового обов’язку, подавати у двотижневий термін до
Оржицького районного військового комісаріату відомості про випадки
виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на
військовому обліку.
6. Рекомендувати директору комунального некомерційного підприємства
«Оржицька центральна районна лікарня» Н.І.Ковтун, головному лікарю
комунального некомерційного підприємства «Оржицький Центр первинної
медико — санітарної допомоги» Г.В.Вороні призначити основний та
дублюючий склад позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій
на 2019 рік до 31 січня 2019 року.
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7. Рекомендувати керівникам органів державної влади, інших державних
органів та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам,
організаціям, які мають заброньованих військовозобов’язаних, до 15 січня 2019
року подати до Оржицького районного військового комісаріату звіти про
чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з
переліками посад і професій станом на 01 січня 2019 року.
8. Відповідальним виконавцям про проведену роботу інформувати
головного спеціаліста апарату райдержадміністрації І.М.Бугрій до 15 грудня
2019 року для подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації
до 22 грудня 2019 року.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації С.Г.Перетятька.

Виконувач обов’язків
голови районної
державної адміністрації

М.Т.Боговик
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
10.01.2019

№4

Основний персональний склад
районної комісії для перевірки стану військового обліку громадян України
в Оржицькому районі
Боговик
– - перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова комісії
Мирослав Тимофійович
Шейко
Юрій Іванович
Бугрій
Ірина Миколаївна
Ковтун
Наталія Іванівна
Ворона
Тарас Сергійович
Свіколкіна
Ольга Олександрівна

– - начальник відділення військового обліку та
бронювання
сержантів
та
солдатів
запасу
Оржицького районного військового комісаріату,
заступник голови комісії (за згодою)
- головний спеціаліст апарату райдержадміністрації,
секретар комісії
Члени комісії:
директор
комунального
некомерційного
підприємства «Оржицька центральна районна
лікарня» (за згодою)
- начальник сектору превенції Оржицького
відділення поліції Лубенського відділу ГУНП в
Полтавській області (за згодою)
- оператор відділення військового обліку та
бронювання сержантів та солдат Оржицького
районного військового комісаріату (за згодою)

Дублюючий персональний склад
районної комісії для перевірки стану військового обліку громадян України
в Оржицькому районі
Перетятько
Сергій Григорович
Шейко
Юрій Іванович

- заступник голови райдержадміністрації, голова
комісії
– начальник відділення військового обліку та
бронювання сержантів та солдат Оржицького
районного військового комісаріату, заступник
голови комісії (за згодою)
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Бугрій
Ірина Миколаївна

- головний спеціаліст апарату райдержадміністрації,
секретар комісії

Члени комісії:
Ковтун
директор
комунального
некомерційного
підприємства «Оржицька центральна районна
Наталія Іванівна
лікарня» (за згодою)
Ковтун
- головний спеціаліст відділення офіцерів запасу і
Оржицького
районного
військового
Володимир Анатолійович кадрів
комісаріату (за згодою)
Ворона
- начальник сектору превенції Оржицького
відділення поліції Лубенського відділу ГУНП в
Тарас Сергійович
Полтавській області (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.І.Парасоцька

