
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації 

4 &  смт. Новопсков № Є><̂ .

Про стан військового обліку на 
території Новопсковського району у  
2017 році та завдання щодо його 
поліпшення на 2018 рік

Відповідно до статей 2, 6, 27, 28 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», статей 
17, 18, 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови 
Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку 
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», наказу 
Міністерства оборони України від 15.12.2010 № 660 «Про затвердження Інструкції з 
організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних 
закладах», з метою забезпечення належної організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних на території Новопсковського району:

1 Взяти до відома інформацію військового комісара Старобільсько- 
Новопсковського об’єднаного районного військового комісаріату полковника Матірко
І.Ю. від 01.02.2018 № 340 «Інформація про стан військового обліку та бронювання 
військовозобов’язаних та призовників на території Новопсковського району за 2017 рік» 
(додається).

2. Затвердити:
2.1 План перевірок військового обліку і бронювання в установах, організаціях, 

підприємствах державної та інших форм власності Новопсковського району на 2018 рік 
(додається).

2.2 Затвердити план звірки облікових даних військового комісаріату з обліково- 
військовими документами установ, організацій, підприємств всіх форм власності на 
2018 рік (додається).

3. Затвердити план завдань щодо забезпечення функціонування системи 
військового обліку на території Новопсковського району у 2018 році (додається).

4. Утворити комісію щодо „перевірок стану військового обліку на території 
району на 2018 рік (додається).

5. Контроль за викона^^^,?>ц6б£аі^§нр^|^сення залишаю за собою.

Перший заступник голові 
державної адміністрації, в $
районної державної адмінії В.О.ВИСОЧИНА



Додаток 1
"Інформація про стан військового обліку та бронювання військовозобов’язаних та 

призовників на території Новопсковського району за 2017 р."

Згідно з частиною другою  статті 33 Закону України "Про військовий обов 'язок і 
в ійськову службу", загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням 
військового обліку призовників і військовозобов'язаних, контроль за станом цієї роботи в органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та  організаціях незалежно від 
підпорядкування і форм власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України. 
Ф ункціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони 
України, М іністерства внутрішніх справ України, С лужби безпеки України, Служби зовніш ньої 
розвідки України, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійсню ю ть 
керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, 
місцевими держ авним и адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Аналіз стану військового обліку та бронювання в ійськовозобов’язаних на підприємствах, в 
установах, організаціях, навчальних закладах та органах місцевого самоврядування району за 
2017 рік показує, що протягом року були проведені звірки та уточнення облікових карток 
в ійськовозобов’язаних, які знаходяться на військовому обліку у військовому комісаріаті, з 
формою  первинного обліку 11-2, а також з картками первинного обліку на військовозобов'язаних в 
сільських радах. Проведені звірки з підприємствами, установами та  організаціями держ авної та 
недержавної форми власності.

За результатами проведених звірок необхідно активізувати роботу з
в ійськовозобов’язаними направлену, на їх направлення до Старобільсько-Н овопсковського 
районного військового комісаріату для поновлення та постановки на військовий облік. Крім того, 
районним військовим комісаріатом на протязі 2017 року були здійснені перевірки повноти та 
якості ведення військового обліку на території району, за результатами яких було виявлено ряд 
таких характерних недоліків:

1. Органами місцевого самоврядування робота щ одо ведення військового обліку на їх 
території ведеться але звірка даних  карток первинного обліку військовозобов’язаних з 
будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації 
громадян, а також  з фактичним перебуванням військовозобов’язаних за місцем проживання 
шляхом подвірного обходу здійсню ється не в повному обсязі, постійний контроль за дотриманням 
правил військового обліку, проведенням р о з’ясню вальної роботи серед громадян України про 
виконання о б о в ’язків щодо військового обліку проводиться не в повному о б ’ємі. В цілому, по 
району рівень військового обліку та бронювання кадрів за галузями екононіки України в 
порівнянні з минулими роками зріс. На відповідальному рівні ця робота була проведена в 
Риб’янцівській сільській раді,сільський голова М ащ енко С . І . КУ « Новопсковське РГМ О»
,(головний лікар М отунов М.О.. інспектор ВК Чабан Н.С) .Новопсковській РДА (голова Бєлік 
С.П., інспектор ВК Старцева К.Ю ),КЗ «Новопсковський центр П М СД »(головний лікар Калюжний 
В.С., інспектор ВК К ам иш анова В.М.),ТОВ «Лан» (керівник Л іннік О.Ф., інспектор Лінник В.О)

2. У роботі з питань військового обліку з органами Н аціональної поліції України у 
С таробільсько-Н овопсковського О РВ К  є проблемні питання щ одо невиконання органами 
Н аціональної поліції вимог ст. 38 Закону України " Про військовий обов'язок і військову службу" 
щодо розшуку, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від 
виконання військового обов'язку. Протягом 2017 року були зроблені запити до Новопсковського 
ВІЇ ГУНП щодо розш уку та доставки до С таробільсько-Н овопсковського О РВК громадян, які 
ухиляються від виконання військового обов'язку. Ж одного  з зазначених громадян не було 
доставлено до військового комісарі#

3.Разом з тим,в роботі по^юліку і Д н ю в ан н ю  військовозобов’язаних зустрічаються
недоліки, зв ’язані в основному,з несвоє ніХ перевірці ведення військового обліку, та
проведенні звірок о б л ік о в и й  даних з вій омауом..

Військовий комісаі) Старобілі кго-ііовопсковського ОРВК
полковник \  /І /  І.Ю.МАТІРКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 

/С и.и2г*іочр£.ОЄ4. № 6 ^

План
перевірок військового облік>г і бронювання в установах, організаціях, підприємствах державної та інших форм власності

Новопсковського району у 2018 році
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
А. В органах місцевого самоврядування

1. Новопсковська районна рада

2. Білолуцька селищна рада
3. Ганусівська сільська рада

4. Донцівська сільська рада
5. Заайдарівська сільська рада
6. Закотненська сільська рада
7. Кам'янська сільська рада

8. Козлівська сільська рада

9. Можняківська сільська рада

10. Новобілянська сільська рада

11. Новорозсошанська сільська рада



12. Пісківська сільська рада

13. Риб'янцівська сільська рада

14. Рогівська сільська рада

15. Танюшівська сільська рада

16. Павленківська сільська ради

17. Новопсковська селищна рада

Б. У структурних підрозділах райдержадміністрації

18. Відділ освіти Ія
В. В установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності

19. Новопсковський промисловий 
майданчик Сєвєродонецького 

ЛВУ МГ «Харківтрансгаз» ПАТ 
«Укртрансгаз»

20. Риб'янцівський СК філії «Агро- 
газ»

. |
21. КУ «Новопсковське РТМО»

22. СТОВ імені Енгельса

23. ПСП «Рамус»

24. ПСП «Добробут»

Керівник апарату 
райдержадміністрації Л.В.ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

План
звірки облікових даних військового комісаріату з обліково-військовими документами установ, організацій, підприємств всіх

власності на 2018 році

№
з/п

Найменування об’єктів 
перевірки

Місяць перевірки

Відмітка про 
виконання

сі
че

нь

лю
ти

й

бе
ре

зе
нь

кв
іт

ен
ь

тр
ав

ен
ь

че
рв

ен
ь

ли
пе

нь

се
рп

ен
ь

ве
ре

се
нь

ж
ов

те
нь

ли
ст

оп
ад

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

гр
уд

ен
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
А. В органах місцевого самоврядування

1. Новопсковська районна рада

2. Новопсковська районна
державна адміністрація

3. Білолуцька селищна рада

4. Ганусівська селищна рада

5. Донцівська сільська рада
6. Заайдарівська сільська рада
7. Закотненська сільська рада

8. Кам'янська сільська рада

9. Козлівська сільська рада

10. Можняківська сільська рада

11. Новобілянська сільська рада

12. Новорозсошанська сільська рада



13. Пісківська сільська рада 1
14. Риб'янцівська сільська рада

15. Рогівська сільська рада

16. Танюшівська сільська рада

17. Павленківська сільська рада

18. Новопсковська селищна рада

Б. У структурних підрозділах райдержадміністрації

19. Управління соціального захисту ■
20. Відділ освіти ■

В. В установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності

21. Новопсковський промисловий 
проммайданчик 

Сєвєродонецького ЛВУ МГ 
«Харківтрангаз» ПАТ 

«Укртрансгаз»
22. Риб'янцівський СК філії «Агро- 

газ»
23. КУ «Новопсковське РТМО»

24. СТОВ імені Енгельса

25. ПСП «Рамус»

26. ПСП «Добробут»

27. СТОВ «Заайдарівське»

28. Новопсковський аграрний ліцей

29. ТОВ санаторій «Перлина»

30. ПАТ «Новопсковський 
міжрайгаз»

31. КЗ «Новопсковський центр 
ПМСД»



32. ТОВ «Лан»

33. Філія «Новопсковський 
 райавтодор»______

34. Філія СП ТОВ «Нібулон»

35. СВК «Слобожанський»

36. ТОВ «Білолуцьк АГРО»

37. Новопсковський районний суд

38. Новопсковська аптека №83

Керівник апарату 
райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

ПЛАН ЗАВДАНЬ
щодо забезпечення функціонування системи військового обліку 

на території Новопсковського району у 2018 році

№
з/п Найменування заходів Строк проведення Відповідальні за виконання

1.

Надання копій розпоряджень «Про стан військового 
обліку на території Новопсковського району у 2017 році 

та завдання щодо його поліпшення на 2018 рік»

до
20 лютого

Новопсковська районна державна адміністрація

2.
Забезпечення належного функціонування системи 

військового обліку громадян на території 
Новопсковського району

протягом року
головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи 

апарату Новопсковської районної адміністрації, 
Старобільсько-Новопсковський ОРВК (за згодою)

3.

Забезпечення ведення персонального обліку призовників і 
військовозобов'язаних відповідно до пункту 37 Порядку 
організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов'язаних , затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921

протягом року
відповідальні особи виконавчих комітетів 

сільських, селищних рад, підприємств установ та 
організацій всіх форм власності (за згодою)

4.

Надання звітності з питань бронювання 
військовозобов'язаних за місцевими органами виконавчої 
влади, іншими державними органами, підприємствами, 

установами та організаціями на період мобілізації та 
воєнний час в установленому законом порядку

січень

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи 
апарату Новопсковської районної державної 
адміністрації, виконавчі комітети сільських, 

селищних рад державні органи, підприємства, 
установи та організації (за згодою)

5.
Забезпечення інформування Старобільсько- 

Новопсковського ОРВК про реєстрацію, ліквідацію 
підприємств, установ та організацій

щомісяця до 
5 числа

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи 
апарату, центр надання адміністративних послуг 

Новопсковської районної державної адміністрації,



6.

Забезпечити висвітлення заходів з питань військового 
обліку, бронювання, проходження військової служби за 
контрактом в районних друкованих та електронних ЗМІ

протягом року

відділ організаційної роботи та зв’язків з громад 
кістю Новопсковської районної державної 
адміністрації, головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи апарату Новопсковської 
районної державної адміністрації,

7.

Повідомлення Старобільсько-Новопсковського ОРВК про 
зміну прізвищ, імен та по батькові, одруження 

(розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово- 
облікових документів, пільгових посвідчень, а також 

інших даних призовників і військовозобовязаних

протягом року

Новопсковський районний відділ державної 
.реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції в Луганській 
облісті (за згодою)

8. Проведення роз'яснювальної роботи, навчання, семінарів 
та занять з особами, відповідальнми за військовий облік

лютий

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи 
апарату Новопсковської районної державної 

адміністрації, 
Старобільсько-Новопсковский ОРВК (за згодою)

9.

Здійснення за зверненням Старобільсько- 
Новопсковського ОРВК досудового розслідування 

стосовно ухилення військовозобов'язаних від військового
обліку

10.

Здійснення за зверненням Старобільсько- 
Новопсковського ОРВК розшуку, затримання і достаки до 

районного комісаріату громадян які ухиляються від 
військового обовязку

протягом року
Новопсковський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції в Луганській області (за 
згодою)

11.

Надання інформації Старобільсько-Новопсковському 
ОРВК або іншими органам, що ведуть військовий облік 

про випадки виявлення відсутності у громадян 
перебування на військовому обліку

Керівник апарату 
р а йде ржа д м ін істр ації Л.В. ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

СКЛАД
комісії щодо перевірок стану військового обліку на території Новопсковського

району у 2018 році

Свиреденко Сергій 
Миколайович

- заступник військового комісаріату голови 
мобілізаційного відділення Старобільсько-Новопсковського 
ОРВК, голова комісії (за згодою);

Калібаба Вадим 
Валентинович

- заступник військового комісаріату голови мобілізаційного 
відділення обліку та бронювання солдат, сержантів запасу 
Старобільсько-Новопсковського ОРВК, заступник голови 
комісії (за згодою);

Зеленський Євген - заступник військового комісаріату голови призову та
Іванович комплектування Старобільсько-Новопсковського ОРВК

секретар комісії (за згодою);

Члени комісії:

Калініченко Микола 
Вікторович

-  офіцер (старший лейтенант) відділення комплектування 
та призову Старобільсько-Новопсковського ОРВК (за 
згодою);

Ткаченко Юрій 
Олексійович

- старший офіцер (капітан) відділення ВВОБССЗ 
Старобільсько-Новопсковського ОРВК (за згодою);

Корякін Володимир 
Ігорович

-  головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи 
апарату Новопсковської районної державної адміністрації


