УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05 січня 2021 року № 1/А-2021
Про стан військового обліку і бронювання
військовозобов’язаних та призовників на
підприємствах, в установах, організаціях,
навчальних закладах і органах місцевого
самоврядування територіальних громад
Роздільнянського району у 2020 році та
завдання на 2021 рік
Відповідно до статей 6, 13, 27, 35, 36 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 14 Закону України «Про оборону України», статей 33, 34, 35, 38
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», статей 17, 18,21,25 Закону
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів
України від 07.12.2016 року №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення
військового обліку призовників та військовозобов’язаних», постанови Кабінету Міністрів
України від 04.02.2015 року № 45 з доповненнями «Про затвердження 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», враховуючи звітну інформацію військового комісара
Роздільнянського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки
(далі - РТЦК та СП) щодо стану військового обліку і бронювання військовозобов’язаних і
призовників на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах і органах
місцевого самоврядування району за 2020 рік, з метою вжиття відповідних заходів щодо
належної організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
громадян України на території Роздільнянського району:
1. Визначити кращими на території району у сфері ведення військового обліку за
підсумками 2020 року Кучурганську, Степову сільські ради, Лиманську селищну раду,
ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ІСГП НААНУ», Роздільнянський районний суд.
Визнати недостатньою роботу у сфері ведення військового обліку за підсумками 2020
року у Новоукраїнській, Єреміївській, Степанівській, Буцинівській сільських радах,
КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ».
2. Рекомендувати виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування
теритріальних громад району, територіальним органам міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, начальнику Роздільнянського районного відділу Національної
поліції Головного управління Національної поліції України в Одеській області та
зобов’язати керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації

забезпечити виконання вимог чинного законодавства з питань організації ведення
військово-облікової роботи в районі.
3. Затвердити:
- план (графік) проведення звірок даних карток первинного обліку ( особових карток)
призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними Роздільнянського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021 рік (додаток 1)
- план (графік) проведення перевірок стану військового обліку у виконавчих комітетах
органів місцевого самоврядування територіальних громад, підприємствах, установах та
організаціях на території Роздільнянського району на 2021 рік (додаток 2)
- план (графік) проведення занять з представниками адміністрації елементів бази
оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів Роздільнянського району на 2021
рік (додаток 3).
4. Утворити комісію щодо перевірок стану військового обліку на території району в
2021 році (далі - комісія) та затвердити у складі, що додається (додаток 4).
5. Рекомендувати військовому комісару Роздільнянського РТЦК та СП в рамках
повноважень, в установленому чинним законодавством порядку:
5.1. Здійснювати загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням
військового обліку (призовників, військовозобов'язаних, транспортних засобів, техніки), а
також контроль за станом виконання цієї роботи в державних органах, виконавчих органах
місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, установах, організаціях та
на підприємствах Роздільнянського району.
5.2. Організувати роботу щодо проведення звірок
облікових
даних
військовозобов’язаних (транспортних засобів), які працюють (перебувають на обліку) та
перевірок стану військового обліку
на підприємствах, в установах, організаціях
Роздільнянського району згідно плану.
5.3.
Організувати
роботу
щодо
проведення
звірок
облікових
даних
військовозобов’язаних, які перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування
територіальних громад та перевірок стану військового обліку згідно плану.
5.4. Організувати роботу щодо проведення занять з працівниками, яких призначено
відповідальними за військовий облік в органах місцевого самоврядування та на
підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах Роздільнянського району, з
адміністраціями елементів бази мобілізаційного розгортання Роздільнянського району, із
розрахунку: 3 рази на рік перед початком приписки юнаків до призовної дільниці та
початком чергових призовів громадян на строкову військову служу, або у разі необхідності
(оголошення мобілізації) за ініціативою військового комісара в інші терміни. До заходів
щодо організації занять залучити головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи апарату районної
державної адміністрації
5.5. До 20 листопада 2021 року поінформувати голову районної державної адміністрації
про стан військово-облікової роботи в районі, з відповідними пропозиціями щодо
поліпшення такої роботи.
6. Звернути увагу виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування
територіальних громад району на необхідність виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 07.12.2016 року №921 «Про затвердження Порядку організації та
ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних», а саме:
6.1. Один раз на рік проводити звірки даних карток первинного обліку
військовозобов’язаних і списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з
будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань

реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням призовників і
військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу;
6.2. Повідомляти щомісяця до 5 числа Роздільнянський РТЦК та СП про реєстрацію,
ліквідацію підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління.
6.3. До 5 числа щомісяця подавати доповіді до Роздільнянського РТЦК та СП про всі
зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади
військовозобов’язаних.
6.4. До 5 числа щомісяця подавати до Роздільнянського РТЦК та СП списки
військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров’я.
6.5. До 5 числа щомісяця подавати встановленим порядком вилучені мобілізаційні
розпорядження на прибулих з інших місцевостей (адміністративно-територіальних
одиниць) військовозобов’язаних до Роздільнянського РТЦК та СП.
6.6. До 5 числа щомісяця подавати встановленим порядком до Роздільнянського РТЦК
та СП іменні списки на військовозобов’язаних і призовників, знятих з обліку, у якому
зазначаються: прізвища, імена по батькові, дати народження та їх місця проживання.
6.7. До 5 числа щомісяця подавати до Роздільнянського РТЦК та СП іменні списки
військовозобов’язаних і призовників, які змінили місце проживання в межах
адміністративно-територіальної одиниці, у якому зазначаються: прізвища, імена та по
батькові військовозобов’язаних, попереднє та нове місце проживання в межах району,
обліковий орган, де вони раніше перебували на військовому обліку.
7. Звернути увагу керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів
незалежно від підпорядкування і форм власності на необхідність виконання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 «Про затвердження
Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних»,
а саме:
7.1. Здійснювати перевірку у громадян під час прийому на роботу (навчання) наявності
військово-облікових документів у військовозобов’язаних – військових квитків або
тимчасових посвідчень, у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць.
Приймати на роботу (навчання) військовозобов’язаних та призовників тільки після взяття їх
на військовий облік у Роздільнянській РТЦК та СП.
7.2. В семиденний термін надсилати повідомлення до Роздільнянського РТЦК та СП
про всіх військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи
(відрахованих з навчального закладу).
7.3. Організувати періодичну звірку особових карток, списки військовозобов’язаних та
призовників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних
дільниць. Не рідше одного разу на рік проводити звірку особових карток з обліковими
даними Роздільнянського РТЦК та СП.
7.4. Здійснювати оповіщення
на вимогу Роздільнянського РТЦК та СП
військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до РТЦК та СП.
7.5. Забезпечувати повноту, достовірність та якість обліку всіх військовозобов’язаних
та призовників відповідно до чинного законодавства.
7.6. Підтримувати постійну взаємодію з РТЦК та СП з питань військового обліку,
строків
перевірки (звірки) даних особових карток військовозобов’язаних, списків
призовників.
7.7. До 20 грудня 2021 року надати до Роздільнянського РТЦК та СП річний звіт про
кількість працюючих та заброньованих військовозобов'язаних станом на
01 січня 2021
року, за формою що встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015
року № 45 та доповненнями постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 року
№12.

8. Рекомендувати начальнику Роздільнянського районного відділу Національної поліції
Головного управління Національної поліції України в Одеській області постійно надавати
дієву допомогу районному військовому комісаріату щодо здійснення розшуку, затримання і
доставки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку.
9. Спеціалісту з мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації на
підставі інформації та пропозицій, наданих районним військовим комісаріатом, підготувати
до 20 січня 2021 року проект розпорядження голови районної державної адміністрації щодо
стану військового обліку у 2020 році та завдання на 2021 рік та довести розпорядження до
виконавців в частині що стосується. Здійснити оповіщення керівників органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій
Роздільнянського району про
необхідність прибуття на заняття з питань військового обліку.
10. Координацію дій з виконання розпорядження покласти на військового комісара
Роздільнянського РТЦК та СП.

Голова

Сергій ПРИХОДЬКО

Додаток 4
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
«05» січня 2021 року № 1/А-2021

СКЛАД
комісії з перевірки стану військового обліку призовників та військовозобов’язаних в
органах місцевого самоврядування територіальних громад, підприємствах, установах
та організаціях, що розташовані на території Роздільнянського району

Головко Ольга Яківна

голова комісії, керівник апарату районної державної
адміністрації

Біндасов Сергій Леонідович

секретар комісії, головний спеціаліст сектору з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами
офіцер відділення офіцерів запасу та кадрів Роздільнянського
районного центру комплектування та соціальної підтримки
(за згодою)
начальник відділення призова Роздільнянського районного
центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою)

Армаш Анастасія Юріївна
Балан Олег Володимирович
Горбенко Сергій
Миколайович
Дацюк Олена Петрівна
Дьяків Михайло
Володимирович

начальник відділення обліку та бронювання сержантів і
солдат запасу Роздільнянського районного центру
комплектування та соціальної підтримки (за згодою)
провідний спеціаліст з мобілізаційної роботи апарату
районної державної адміністрації
заступник начальника сектору превенції Роздільнянського
відділу Національної поліції Головного управління
Національної поліції України в Одеській області (за згодою)

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Ольга ГОЛОВКО

Додаток № 1
до розпорядження голови Роздільнянської
районної державної адміністрації
«05» січня 2021 року № 1/А-2021
ПЛАН
звіряння даних карток первинного обліку ( особових карток) призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними
Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021 рік

1
2
3
4
5
6

Роздільнянська
ОТГ:
Виноградарський СО
Єреміївський СО
Н-Український СО
Калантаївський СО
Бецилівський СО
Понятівсьий СО
Кам’янський СО
Старостинський СО
Буцинівський СО
Кошарсьий СО
Лиманська ОТГ:
Щербанський СО
Степовий СО
Кучурганський СО

Х
Х
Х

7
8
9
10
11
12
13
14
15 Степанівська ОТГ
16 Марківський СО
17 Гаївський СО
18 Яковлівський СО

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Керівник апарату Роздільнянської районної державної адміністрації
Примітка: СО – старостинський округ

Х
Х
Х
Х

Ольга ГОЛОВКО

фактично

Грудень

По плану

фактично

Листопад

По плану

фактично

Жовтень

По плану

фактично

Вересень

По плану

фактично

Серпень

По плану

фактично

Липень

По плану

фактично

Червень

По плану

фактично

Травень

По плану

фактично

Квітень

По плану

фактично

Березень

По плану

фактично

Лютий

По плану

Найменування
об'єктів, які
звіряють дані

фактично

Січень

По плану

№
з/
п

Додаток № 2
до розпорядження голови Роздільнянської
районної державної адміністрації
«05» січня 2021 року № 1/А-2021
ПЛАН
перевірки стану військового обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, підприємствах, установах та
організаціях на території Роздільнянського району Одеської області на 2021 рік

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Роздільнянська РДА
Роздіьнянська міська рада
ТОВ «Обрій МТС»
СТОВ «Роздільнянське»
КП «Роздільнянський
водоканал»
ТОВ «Роздільна транссервіс»
ТОВ «Ліманет»
Роздільнянський суд
Роздільнянська лікарня
ветеринарної медицини»
КЗСВТГ «Роздільнянська
ЦРЛ»
ДНЗ «Лиманський
професійний аграрний ліцей»
Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
КНПСВТГРР
«Роздільнянський районний
центр первинної медикосанітарної допомоги»
Кучурганська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Х
Х

Керівник апарату Роздільнянської
районної державної адміністрації

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Ольга ГОЛОВКО

фактично

Груден
ь
По плану

фактично

Листопад
По плану

фактично

Жовтень
По плану

фактично

Вересень
По плану

фактично

Серпень
По плану

фактично

Липень
По плану

фактично

Червень
По плану

фактично

Травень
По плану

фактично

Квітень
По плану

фактично

Березень
По плану

фактично

Лютий
По плану

Найменування об'єктів, які
звіряють дані

фактично

Січень
По плану

№
з/
п

Додаток № 3
до розпорядження голови Роздільнянської
районної державної адміністрації
«05» січня 2021 року № 1/А-2021
ГРАФІК
проведення занять з представниками адміністрації елементів бази оповіщення,
збору і поставки мобілізаційних ресурсів Роздільнянського району на 2021 рік
№
з/п

Найменування
елемента Найменування установи, навчального Дата
бази
мобілізаційного закладу, де розгортається елемент бази проведення
розгортання
мобілізаційного розгортання
занять

Місце
та
проведення

1

Пункт управління (ПУ)

Районний ТЦК та СП

22.01.2021

2

Дільниця оповіщення (ДО)

Роздільнянська дистанція колії (ПЧ-2)

19.02.2021

3

Об’єднаний пункт
попереднього збору
військовозобов’язаних
і технікі (ОППЗВТ)

ТОВ «Роздільнатранссервіс»

Районний ТЦК та СП, в
повному обсязі
Роздільнянська дистанція
колії (ПЧ-2)
ТОВ
«Роздільнатранссервіс»

посадові особи
РТЦК та СП
посадові особи
РТЦК та СП
посадові особи
РТЦК та СП

Роздільнянська ОТГ

посадові особи
РТЦК та СП

14.05.2021

Лиманська ОТГ

18.06.2021

Степанівська ОТГ

посадові особи
РТЦК та СП
посадові особи
РТЦК та СП

4

5
6

Пункт збору:
Роздільнянська ОТГ

Пункт збору:
Лиманська ОТГ
Пункт збору:
Степанівська ОТГ

19.03.2021

Виноградарський СО
Єреміївський СО
Н-Український СО
Калантаївський СО
Бецилівський СО
Понятівсьий СО
Кам’янський СО
Старостинський СО
Буцинівський СО
Кошарський СО
ЛиманськаОТГ, Щербанський СО,
Степовий СО,
Кучурганський СО
Степанівська ОТГ, Марківський СО,
Гаївський СО,
Яковлівський СО

Керівник апарату районної державної адміністрації

порядок Керівник
заняття

16.04.2021

Ольга ГОЛОВКО

