
Смолінська селищна рада 
Маловисківського району Кіровоградської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

Селищного голови

Від « 22» січня 2020 року № ЇД -р
смт Смоліне

Про організацію військового обліку 
мобілізаційних ресурсів у 2019 році 
на підприємствах, в установах, 
організаціях, навчальних 
закладах Смолінської ОТГ

Керуючись статтями 18, 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону 
України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постановою Кабінету Міністрів 
України від 07 грудня 2016 року №921 "Про затвердження Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників і військовозобов’язаних", з метою упорядкування 
військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях Смолінської об’єднаної 
територіальної громади:

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій і навчальних 
закладів, Смолінської ОТГ незалежно від підпорядкування і форм власності в межах своїх 
повноважень забезпечити:

- повноту, достовірність та якість обліку військовозобов’язаних і призовників, для 
чого визначити відповідальних за військовий облік;

- прийняття на роботу військовозобов’язаних та призовників тільки після взяття їх 
на військовий облік у військовому комісаріаті;

- організацію звірки особових карток форми П-2 з обліковими даними військового 
комісаріату за графіком згідно додатку 1;

- своєчасне оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації 
та на воєнний час;

- здійснення постійного контролю за дотриманням правил військового обліку, 
проведення роз’яснювальної роботи серед громадян України, які працюють на ввіреному 
підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі про виконання вимог 
законодавства про військовий обов'язок і військову службу, направлення винних у 
порушенні законодавства до військового комісаріату;

- організацію своєчасного оповіщення військовозобов’язаних і призовників на 
вимогу військового комісаріату та своєчасного прибуття за викликом;

- підтримання постійної взаємодії з інспекторами обліку та бронювання 
військовозобов’язаних Смолінської селищної ради та Маловисківським районним 
військовим комісаріатом з питань військового обліку і бронювання.



2. Затвердити на 2020 рік:
- графік звірок облікових даних призовників і військовозобов’язаних підприємств, 

установ, організацій, органів місцевого самоврядування Смолінської ОТГ з військовим 
комісаріатом, згідно додатку №1;

- графік перевірки стану військового обліку на підприємствах, установах, 
організаціях, органах місцевого самоврядування Смолінської ОТГ, згідно додатку №2;

- графік проведення інструктивно-методичних занять з відповідальними за 
військовий облік, згідно додатку №3;

- графік проведення занять з працівниками виконкомів сільських рад з питань 
оповіщення, збору і поставки військовозобов’язаних та техніки згідно додатку №4;

- склад комісії з питань перевірки стану мобілізаційної підготовки, мобілізаційної 
готовності та стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників та 
бронювання військовозобов’язаних в ОТГ, підприємствах, установах та організаціях.

3. Військовому комісару Маловисківського районного військового комісаріату 
організувати проведення у 2020 році:

звірок облікових даних військового комісаріату з даними особових карток та 
карток первинного обліку підприємств, установ, організацій органів місцевого 
самоврядування:

перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях 
органів місцевого самоврядування;

інструктивно-методичних занять з відповідальними за військовий облік;
занять з працівниками виконкомів сільських рад з питань оповіщення, зборуі 

поставки військовозобов’язаних та техніки.
Узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження подати голові

______ О.Голуб
ХЛбУ О.Руда


	D:\=UPDOWN=\сайт10\Смолінська ОТГ\7.1р.jpeg
	D:\=UPDOWN=\сайт10\Смолінська ОТГ\7.2р.jpeg

