УКРАЇНА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про стан військового обліку на
території
Кельменецького
району у 2018 році та завдання
щодо його організації і ведення
у 2019 році

Керуючись частиною 2 статті 6, частиною 1 статті 27, статтею 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до статті 17 Закону
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статті 32 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 обласної державної адміністрації від 24.01.2019 № 50-р «Про
стан військового обліку на території Чернівецької області у 2018 році та
завдання щодо його організації і ведення у 2019 році», з метою забезпечення
належного функціонування системи військового обліку громадян України на
території Кельменецького району у 2019 році і законності бронювання
військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час:
1. Відділу управління персоналом апарату районної державної
адміністрації забезпечити ведення персонального військового обліку
призовників і військовозобов’язаних, які працюють в апараті районної державної
адміністрації та її структурних підрозділах, відповідно до вимог чинного
законодавства.
2. Затвердити заходи щодо забезпечення функціонування системи
військового обліку на території Кельменецького району у 2019 році, що
додаються.

2
3. Утворити комісію з перевірки стану військового обліку на території
Кельменецького району та затвердити її склад, що додається.
4. Затвердити план проведення перевірок стану військового обліку на
території Кельменецького району у 2019 році, що додається.
5. Рекомендувати Кельменецькому районному військовому комісаріату до
1 січня 2020 року надати районній державній адміністрації інформацію про стан
військового обліку на території району у 2019 році та пропозиції щодо його
поліпшення на наступний рік.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О

Розпорядження районної
державної адміністрації
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Заходи
щодо забезпечення функціонування системи військового обліку
на території Кельменецького району у 2019 році
1

2

3

Провести не менше 2 інструктивно-методичних заняття 3
відповідальними посадовими особами органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій та
навчальних закладів з питань організації, ведення
військового обліку і бронювання військовозобов’язаних та
призовників.
Організувати за поданням військового комісаріату нараду з
метою заслуховування відповідальних посадових осіб
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій щодо стану військового обліку.

Протягом Районний військовий комісаріат
2019 року

Протягом Відділ правового забезпечення, взаємодії з
2019 року правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи
та з питань надзвичайних ситуацій апарату
районної державної адміністрації
Відділ управління персоналом апарату
Проаналізувати кваліфікаційні вимоги до посад на
До 25
районної державної адміністрації, органи
відповідність спеціальностям, визначеним у постанові
лютого
самоврядування,
установи,
Кабінету Міністрів України від 14.10.1994 № 711 «Про 2019 року місцевого
організації, де ведеться військовий облік
затвердження переліку спеціальностей, за яким жінки, що
призовників і військовозобов’язаних
мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на
військовий облік». При наявності жінок, що працюють на
таких посадах і мають відповідні спеціальності скеровувати їх до районного військового комісаріату для
взяття на військовий облік.
.

2

4

5

6

Відділ управління персоналом апарату
До 5
березня районної державної адміністрації, органи
самоврядування,
установи,
2019 року місцевого
організації, де ведеться військовий облік
призовників і військовозобов’язаних
Відділ управління персоналом апарату
До 5
Забезпечити ведення журналу обліку результатів перевірок
стану
військового
обліку
призовників
і березня районної державної адміністрації, органи
самоврядування,
установи,
військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з 2019 року місцевого
організації, де ведеться військовий облік
даними районного військового комісаріату.
призовників і військовозобов’язаних
Проводити
роз’яснювальну
роботу
з Протягом Районний військовий комісаріат
військовозобов’язаними працівниками щодо виконання 2019 року
правил військового обліку.
Інформувати
районний військовий комісаріат про
призначення, переміщення та звільнення
осіб,
відповідальних за ведення військового обліку.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Е. Петіченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
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№

Склад
комісії з перевірки стану військового обліку
на території Кельменецького району у 2019 році
Мороз
Ярослав Васильович

заступник військового комісара - начальник
мобілізаційного
відділення
районного
військового комісаріату, голова комісії

Кузнецов
Руслан Валерійович

начальник відділення військового обліку та
бронювання сержантів і солдатів запасу
районного військового комісаріату, заступник
голови комісії (за згодою)
Члени комісії

Гарбуз
Володимир Миколайович

начальник відділу правового забезпечення,
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної
роботи та з питань надзвичайних ситуацій
апарату районної державної адміністрації

Косован
Роксолана Борисівна

головний спеціаліст відділення офіцерів запасу і
кадрів районного військового комісаріату (за
згодою)

Кушнір
Андрій Юрійович

старший офіцер відділення комплектування
районного військового комісаріату (за згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Е. Петіченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
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План
проведення перевірок стану військового обліку на території Кельменецького району у 2019 році

1 . Бабинська сільська рада
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бернівська сільська рада
Бордюзька сільська рада
Бузовицька сільська рада
Вартиковецька сільська рада
Вовчинецька сільська рада
Вороновицька сільська рада
Грушовецькака сільська рада
Дністрівська сільська рада
Зеленецька сільська рада
Івановецька сільська рада
Козирянська сільська рада

04
07
12
15
20
26
04
12
15
19
22
26

грудень

листопад

жовтень

серпень
вересень

липень

червень

травень

Об’єкти перевірки

лютий
березень
квітень

№
з/п

січень

Планові дати перевірок на 2019 рік

2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Комарівська сільська рада
Лівинецька сільська рада
Ленковецька сільська рада
Мошанецька сільська рада
Нелиповецька сільська рада
Новоселицька сільська рада
Оселівська сільська рада
Перковецька сільська рада
Подвір’ївська сільська рада
Росошанівська сільська рада
Лукачанська сільська рада
Коновська сільська рада

Керівник апарату районної
державної адміністрації

V

29
02
05
09
12
23
ЗО
06
22
31
04
12

Е. Петіченко

