
УКРАЇНА
БРОШНІВ-ОСАДСЬКАСЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від __________________ №_____

Про стан мобілізаційної готовності
в ОТГ та підсумки призовуюнаків
на строкову військову службу в
2019 році та завдання на 2020 рік

Відповідно до ст. 36, п.2 ст.52 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ст. 38 Закону України "Про військовий обов’язок і
військовуслужбу", ст. 15 Закону України "Про оборону України", ст. 4, 18 Закону
України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Постанови Кабінету
Міністрів України від 07.12.2016 р. № 921 "Про затвердження Положення про
військовий облік військовозобов’язаних і призовників", наказу Міністра оборони
України від 28.02.2017 № 118 "Про затвердження Інструкції з організації ведення
військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних
закладах", виконавчий комітет Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної
територіальної громади

ВИРІШИВ:
1. Довідку про стан мобілізаційної готовності в ОТГ та підсумки призову

юнаків на строковувійськовуслужбу в 2019 році взяти до відома (додається).
2. Затвердити перспективний план роботи з військового обліку

військовозобов’язанихі призовників на 2020 рік (додаток1).
3. Затвердити графік проведення перевірок стану військовогообліку та

звірок обліковихданих карток первинного обліку із обліковимиданими особових
картокП-2, домовими книгами та картками реєстрації (додаток2).

4. Інспектору з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних
виконавчого комітету Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ ( І.Бойчин)
забезпечити у 2020 році:

- взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які
прибувають на постійне місце проживання в населені пункти, що ввійшли до



складу Брошнів-Осадської ОТГ;
- зняття з військового обліку призовників і військовозобов’язаних після їх

вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового
місця проживання;

- взяття та знімання з військовогообліку військовозобов’язанихі призовників
лише у разі наявності в них військово –облікових документів: для призовників -
посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних -
військовогоквитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного;

- організацію та забезпечення оповіщення на вимогу районного військового
комісаріатупризовників і військовозобов’язанихпро їх виклик до такого органу і
забезпечення їх своєчасного прибуття за викликом;

- звіряння з військовими комісаріатами даних карток первинного обліку
призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними особових карток П-2,
домовими книгами та картками реєстрації, внесення відповідних змін;

- дотримання встановлених строків внесення до карток первинного обліку
призовників і військовозобов’язаних змін, які стосуються сімейного стану, місця
їх проживання, освіти, місця роботи і посади, та повідомлення районного
військовогокомісаріатупро зміну обліковихданих;

- своєчасне складання і надсилання до районного військового комісаріату
списку громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці;
- приймання від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових

документів для подання до районного військового комісаріату для звірення з
картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних
на період мобілізації та воєнний час;
- своєчасне повідомлення районного військового комісаріату про

реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій на території
Брошнів-Осадської ОТГ;
- здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними

правил військовогообліку;
- надання допомоги військовомукомісаріатуу проведенні призову громадян на

військову службу (збори), контролювати виконання ними правил військового
обліку та виявлення осіб, які порушили ці правила.
- розробити довготерміновута річну програму мобілізаційної підготовки;
5. Рекомендуватикерівникам підприємств, установ та організацій:

- до 25 лютого 2020 року привести організацію військового обліку та
бронювання військовозобов’язаних у відповідність до вимог нормативних
документів;
- своєчасно повідомляти військовий комісаріат про прийняття, переміщення,

звільнення працівників, які виконують обов’язки щодо ведення військового
обліку та бронювання військовозобов’язаних;
- протягом березня-жовтня 2020 року провести звірку особових карток (форма

П-2) з картками первинного обліку військовозобов’язаниху раді; при проведенні
звірки представляти списки всіх військовозобов’язаних і призовників, які
знаходяться на військовомуобліку та визначену документацію;
- в семиденний термін повідомляти військовий комісаріат про прийняття на

роботу (навчання) і звільнення з роботи (навчання) військовозобов’язаних і
призовників;



- на вимогу військового комісаріату сповіщати військовозобов’язаних і
призовників про їх виклик у військовий комісаріат з виданням наказу та
забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом;
- здійснювати прийняття на роботу (навчання) військовозобов’язаних і

призовників лише у разі наявності в них військово–облікових документів та
відміток в них про взяття на облік або зняття з нього;
- надавати допомогу військовому комісаріату у проведенні призову громадян

на військову службу (збори), контролювати виконання ними правил військового
обліку та виявлення осіб, які порушили ці правила;
- своєчасно подавати до ради та військового комісаріату донесення про рух та

зміни в обліковихданих військовозобов’язанихі призовників;
- до 28.02.2020 перевірити всіх працівників на предмет перебування їх на

військовомуобліку та наявності військово–обліковихдокументів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника

селищного головиМельника Б.О.

Селищний голова Назарій Іванів


