Додаток 1
до розпорядження міського голови
Южноукраїнської міської ради
від «_17_»
02 2020 № 41-р

Інформація
про стан військового обліку на території м. Южноукраїнська
Миколаївської області за 2019 рік
Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного
укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених
відповідно до чинного законодавства, особовим складом у мирний час та на
особливий період.
Відповідно до вимог пункту 77 Порядку організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, Южноукраїнський міський
військовий комісаріат у взаємодії з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської
ради у 2019 році проводив спільні заходи відповідно до затверджених ними планів
щодо поліпшення стану військово-облікової роботи в державних органах,
підприємствах, установах та організаціях на території міста Южноукраїнська.
Южноукраїнський військовий комісаріат з питань військового обліку
співпрацював з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради,
підприємствами, організаціями, установами та навчальними закладами міста
Южноукраїнська, місцевими органами Національної поліції, Служби безпеки
України, прокуратури, юстиції, в тому числі органом державної реєстрації актів
цивільного стану, місцевим судом, комунальним закладом охорони здоров’я,
житлово-комунальними підприємствами, які надавали у встановленому порядку до
військового комісаріату інформацію (облікові дані) про призовників і
військовозобов’язаних.
Під час проведення перевірок протягом 2019 року стану військового обліку та
бронювання військовозобов’язаних було виявлено низку проблемних питань та
характерних недоліків, які можуть в майбутньому негативно вплинути на
забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил України особовим
складом у мирний час та на особливий період:
1. Не всі нормативно-правові акти, необхідні для організації та ведення
військового обліку громадян України, є в наявності.
2. Не завжди надсилаються повідомлення в семиденний строк у військовий
комісаріат про всіх призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу чи
звільнених з роботи.
3. Існують випадки здійснення оповіщення на вимогу військового комісаріату
призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військового комісаріату без
видачі відповідних наказів (розпоряджень) керівників, що не надає можливості
забезпечити їх своєчасне прибуття за цим викликом.
4. Відомості з військово-облікових документів військовозобов’язаних в
облікових картках П2 заповнюються з порушенням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 (далі - постанова КМУ № 921).
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військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про
приписку до призовних дільниць проводиться не систематично.
6. Вилучення військово - облікових документів у призовників і
військовозобов’язаних для звіряння з картками первинного обліку та оформлення
бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час
здійснюється з порушенням вимог постанови КМУ № 921 (без заповнення бланків
розписок про вилучення військово-облікових документів).
8. Бланки розписок не сформовані у блокноти, які повинні мати не менш як 50
аркушів.
9. Зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця
роботи і посади призовників і військовозобов’язаних, а також внесення їх в
п’ятиденний строк до особових карток працівників, здійснюються не своєчасно.
10. Матеріали, стосовно доведення до призовників і військовозобов’язаних
правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних (додаток 1 до
Порядку ПКМУ № 921) відсутні.
11. Повідомлення про призовників і військовозобов’язаних, які порушують
правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно з
законодавством до Южноукраїнського міського військового комісаріату не
надсилаються.
12. Списки жінок, які мають спеціальності, перелік яких визначений
постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 року № 711, стосовно
взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних, не складені.
13. Плани заміни працівників, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний
час, не розробляються.
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