
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
20.01.2016                               Ужгород                                          № 18 
 
 
Про поліпшення стану військового обліку  
військовозобов’язаних та призовників  
на підприємствах, в установах, організаціях міста 
на 2016 рік 
 
 

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про 
військовий обов’язок і військову службу”,  з метою поліпшення стану військового 
обліку  військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, в установах та 
організаціях: 
 1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій міста:   
 1.1. Усунути недоліки,   виявлені у 2015 році під час проведення звірок 
облікових даних військовозобов’язаних та призовників підприємств, установ та 
організацій міста з військово-обліковими даними Ужгородського  об’єднаного  
міського військового комісаріату. 
 1.2. Забезпечити  повноту та якість ведення  військового обліку 
військовозобов’язаних та призовників за правилами та формами,  затвердженими 
Міністерством оборони України, безумовне виконання вимог чинного   
законодавства України з питань бронювання. 
 1.3. Здійснювати: 
 постійний контроль за наявністю повного комплекту нормативних 
документів, виконанням  бронювання військовозобов’язаних та дотримання 
правил військового обліку; 
 призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують 
обов’язки щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників, за 
погодженням із Ужгородським об’єднаним міським військовим комісаріатом;
 прийняття на роботу  військовозобов’язаних і призовників виключно після 
взяття їх на військовий облік в установленому порядку. 



 1.4. Повідомляти у письмовій формі Ужгородський  об’єднаний міський 
військовий комісаріат  стосовно прийняття на роботу (звільнення) 
військовозобов’язаних і призовників. 
 1.5. Розробити заходи щодо ведення обліку військовозобов’язаних і 
призовників та бронювання військовозобов’язаних у підпорядкованих підрозділах. 
 1.6. Не практикувати проведення звірки облікових даних 
військовозобов’язаних та призовників під час мобілізації, призову.   

2. Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріату: 
 2.1. Протягом року провести навчально-методичне заняття  з працівниками 
підприємств, установ та організацій міста, відповідальними за військовий облік.  
  2.2. Не практикувати  проведення перевірки  і звірки стану військового 
обліку військовозобов’язаних та призовників під час мобілізації, призову  чи 
відправки команд.  

3. Затвердити: 
 3.1. Графік перевірки Ужгородським об'єднаним міським військовим 
комісаріатом стану військового обліку військовозобов’язаних та призовників на 
підприємствах, в установах та організаціях міста на 2016 рік  (додаток 1). 
 3.2. Графік звірки облікових даних військовозобов’язаних та призовників 
військового комісаріату з військово-обліковими даними  підприємств, установ та 
організацій міста на 2016 рік (додаток 2). 
 4. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Міський голова                           Б.Андріїв 


