ПРОЄКТ

Про стан військового обліку
призовників і військовозобов’язаних
у 2021 році та завдання
щодо його поліпшення на 2022 рік

На виконання законів України «Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», постанов
Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року №921 «Порядок організації
та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»,
від 4 лютого 2015 року №45 «Про затвердження Порядку бронювання
військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами
і організаціями на період мобілізації та на воєнний час» (зі змінами),
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня
2021 року №Р-63/0/3-21 «Про стан військового обліку призовників
і військовозобов’язаних у 2020 році та завдання щодо його поліпшення
на 2021 рік», керуючись п.3 ст.36, ч.6 ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Аналіз стану організації та ведення військового обліку призовників
та
військовозобов’язаних
в
органах
місцевого
самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на території
Кам’янської міської територіальної громади, за 2021 рік узяти до відома
(додається).
2. Затвердити план перевірок стану військового обліку призовників
і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях міста Кам’янським районним територіальним
центром комплектування та соціальної підтримки та план звірок стану
військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих
на території Кам’янської міської територіальної громади, на 2022 рік (додаток
1, 2).
3. Департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської
ради, відділу формування та ведення реєстру територіальної громади міста
міської ради здійснювати прийом документів щодо реєстрації місця
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проживання (зняття з реєстрації) громадян, які підлягають взяттю на військовий
облік або перебувають на військовому обліку, відповідно до вимог Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
4. Керівникам виконавчих органів міської ради:
4.1. Довести до відома
та організацій це розпорядження.

підпорядкованих

підприємств,

установ

4.2. Призначити до 01.03.2022 (у разі зміни) з числа працівників кадрових
служб відповідальних осіб за ведення військового обліку призовників
і військовозобов’язаних відповідно до вимог пунктів 10.–14. Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
та інформувати Кам’янський районний територіальний центр комплектування
та соціальної підтримки, сектор режимно-секретної, оборонно-мобілізаційної
роботи та військового обліку міської ради про їх призначення, переміщення
або звільнення.
4.3. Розмістити до 18.03.2022 у приміщеннях, де ведеться військовий облік
призовників і військовозобов’язаних, правила військового обліку призовників
і військовозобов’язаних відповідно до вимог пункту 22. Порядку організації та
ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
4.4. Провести до 01.11.2022 звіряння облікових карток призовників
і військовозобов’язаних з обліковими даними Кам’янського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
4.5. Надати до 05.12.2022 до сектору режимно-секретної, оборонномобілізаційної роботи та військового обліку міської ради погоджений
з Кам’янським районним територіальним центром комплектування
та соціальної підтримки звіт про чисельність військовозобов’язаних,
які заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних,
які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.
5. Управлінню охорони здоров’я міської ради до 01.03.2022
проінформувати керівників підпорядкованих закладів про необхідність
виконання вимог пункту 64. Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних щодо своєчасного повідомлення
Кам’янському районному територіальному центру комплектування та
соціальної підтримки під час проведення призову на строкову військову службу
про громадян призивного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
6. Рекомендувати Кам’янському районному територіальному центру
комплектування та соціальної підтримки:
6.1. Організувати до 01.06.2022 проведення посадовими особами районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки занять
з підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію
та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
розташованих на території Кам’янської міської територіальної громади.
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6.2. Надати до 15.12.2022 до сектору режимно-секретної, оборонномобілізаційної роботи та військового обліку міської ради узагальнену
аналітичну інформацію про стан військового обліку призовників
і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях, розташованих на території Кам’янської міської
територіальної громади, проведені заходи з цієї роботи та пропозиції щодо
поліпшення на наступний рік.
7. Керівникам виконавчих органів міської ради та комунальних
підприємств, розташованих на території Кам’янської міської територіальної
громади, до 10.11.2022 інформувати сектор режимно-секретної, оборонномобілізаційної роботи та військового обліку міської ради про виконання
завдань, визначених цим рішенням.
8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

Андрій БІЛОУСОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від _____________№______
План
перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних
в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах
і організаціях, розташованих на території Кам’янської міської
територіальної громади, Кам’янським районним територіальним
центром комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік
1. Термін проведення перевірок: січень – грудень 2022 року.
2. Мета перевірок:
- перевірити стан організації і ведення військового обліку призовників
і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях міста;
- проаналізувати результати роботи посадових осіб щодо організації
та
ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
і бронювання військовозобов’язаних період мобілізації та на воєнний час;
- надати практичну і методичну допомогу посадовим особам з питань
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
3. Питання перевірок:
питання, які підлягають перевірці з організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобов’язаних та забезпечення функціонування
системи військового обліку, визначені у додатку 27 до Порядку організації
та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921
(зі змінами) (далі – Порядок).
4. Порядок проведення перевірок:
перевірки проводяться комісією Кам’янського районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки з перевірки стану військового
обліку призовників і військовозобов’язаних в виконавчих органах міської ради
з правом юридичної особи, на підприємствах, в установах і організаціях
розташованих на території Кам’янської міської територіальної громади.
5. Об’єкти та термін перевірок комісією Кам’янського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
№
п/п

1.
2.

Найменування виконавчого органу, підприємства, установи, організації

ТОВ НВО «Дніпрофмаш»
Відокремлений підрозділ «Середньодніпровський

Термін
проведення
перевірки

17.01.2022
24.01.2022
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№
п/п

Продовження додатка 1

Найменування виконавчого органу, підприємства, установи, організації

Термін
проведення
перевірки

3.

судноплавний шлюз»
ТОВ «Агрохімія»

26.01.2022

4.

ТОВ «АМЗ Груп»

02.02.2022

5.

ТОВ «Тритон»

07.02.2022

6.

ТОВ НВО «Промсервіс»

14.02. 2022

7.

ПАТ «Будівельні матеріали та будівництво»

21.02. 2022

8.

Готельний комплекс «Зоря»

02.03. 2022

9.

ТОВ «Поліфом»

09.03. 2022

10. ПП «Агротехкомплект»
11. КЗ «Флотилія юних моряків та річковиків» КМР

13.03. 2022

12. ТОВ Поліколор»
13. ТОВ «Спецтехоснастка»

28.03. 2022

14. ПрАТ «Дніпровагонмаш»
15. ТОВ «Придніпровський механічний завод»

11.04. 2022

16. ТОВ «ТАІТІ»
Комунальне підприємство Кам’янської міської ради
17. «Комунальник»
18. ДП «Центральний ринок»

20.04. 2022

19. ТОВ «ДДАП – РАКС»
Відокремлений підрозділ Дніпродзержинський хімічний
20. завод ДП «Східний гірнично-збагачувальний комбінат»
21. ТОВ «Спецтехоснастка»

11.05. 2022

22. ТОВ «Агросс»
23. ПП «Руді-Буд»

30.05. 2022

24. ДП «38 Відділ Інженерно-Технічних Частин»
25. Комунальне підприємство КМР «Паркі Кам’янського»
26. Комунальний заклад «Дитячо-юнацька футбольна школа
«Надія» Кам’янської міської ради
27. ТОВ «Об’єднання Новомиколаївський кар’єр»

08.06. 2022

28. ТОВ «Інтерспецмаркет»
29. ПРАТ «ЮЖКОКС»

13.07. 2022

30. ДП «Смоли»
31. ТОВ фірма «Блок ЛТД»

27.07. 2022
03.08. 2022

16.03. 2022
06.04. 2022
13.04. 2022

27.04. 2022
04.05. 2022

18.05. 2022
25.05. 2022
02.06. 2022
22.06. 2022
29.06. 2022
06.07. 2022
20.07. 2022

6
№
п/п

Продовження додатка 1

Найменування виконавчого органу, підприємства, установи, організації

Комунальне підприємство Кам’янської міської ради
32. «Добробут»
33. ТОВ «Муніципальна гвардія»

Термін
проведення
перевірки

10.08. 2022
17.08. 2022

34. ТОВ «Кам’янськтранс»
35. Придніпровський державний металургійний коледж
Економічний коледж Дніпровського державного технічного
36. університету
37. Кам’янський коледж фізичного виховання

29.08. 2022

38. Кам’янський державний енергетичний технікум
Комерційний технікум Дніпровського державного
39. технічного університету
Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський
фаховий коледж інженерії та педагогіки державного
40. вищого навчального закладу «Український державний
хіміко-технологічний університет»
Технологічний коледж Дніпровського державного
41. технічного університету
Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської
42. ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3»
Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської
43. ради «Міська лікарня №7»
44. «Експрес-2001»

28.09. 2022

45. Кам’янський міський центр зайнятості
46. ДП «Дніпродзержинський сталеливарний завод»

09.11. 2022

47. ТОВ «Світондейл»
48. Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Кам’янський центр підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів будівництва та автотранспорту»
49. КП «Дніпродзержинське житлове об'єднання»

16.11. 2022

50. Приватне агропромислове підприємство «ЗГОДА»
51. ТОВ «Оселя»

14.12. 2022

07.09. 2022
14.09. 2022
21.09. 2022

03.10. 2022

05.10. 2022

10.10. 2022
19.10. 2022
26.10. 2022
02.11. 2022
14.11. 2022

23.11. 2022
07.12. 2022
18.12. 2022

6. Результати перевірок:
результати перевірок вносяться до журналу обліку результатів перевірок
стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння
їх облікових даних з даними Кам’янського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, за результатами перевірки
складаються акти, які у чотирнадцятиденний строк після її проведення
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надсилаються керівникові об’єкта перевірки для реагування та вжиття заходів
згідно з чинним законодавством України.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради, керуючий
справами виконавчого
комітету міської ради

Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від _____________№______
План
звірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних
в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих
на території Кам’янської міської територіальної громади, з Кам’янським районним територіальним
центром комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АТ «ДНІПРОАЗОТ»
Управління державного агентства рибного
господарства
ПрАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»

Х
Х

ПАТ «Спектр»
ТОВ «Агросс»
Комунальне підприємство Кам’янський
«Міськводоканал» ДОР
Комунальний заклад «Дитячо-юнацька
спортивна школа №2»
Кам’янської міської ради

Х
Х

Х

Х
Х

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

Найменування підприємств, установ та організацій

лютий

№
з/п

січень

Планові дати звірок

Продовження додатка 2
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Комунальне підприємство Кам’янської міської
ради «Землеустрій»
Комунальний заклад «Ліцей №13» Кам’янської
міської ради
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №34» Кам’янської міської ради
Кам’янське «АГРО»

Х

Управління каналу Дніпро-Донбас
Кам’янське відділення ПАТ
«Дніпропетровськгаз»
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»
Філія «Середньодніпровська ГЕС»
ПАТ «УкрГідроЕнерго»
ТОВ НВП «Алмет»
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №18» Кам’янської міської ради
ПРАТ «ЮЖКОКС»
Державне науково-виробниче підприємство
«Цирконій»
ТОВ «Спецтехоснастка»
ПАТ «Дніпровський завод мінеральних
добрив»

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

Найменування підприємств, установ та організацій

лютий

№
з/п

січень

Планові дати звірок

Продовження додатка 2
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22.
23.

24.
25.
26
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ТДВ «Кам’янський завод продтоварів»
Кам’янський міський відокремлений підрозділ
громадської організації Товариства сприяння
обороні України
ВАТ «АТП №11204»
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №27» Кам’янської міської ради
ТДВ «Завод Метіз»
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №31 з класами вечірньої форми
навчання» Кам’янської міської ради
Кам’янська виправна колонія №34
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №10» Кам’янської міської ради
Металургійне підприємство
«Дніпродзержинський сталеливарний завод»
ТОВ НВО «Дніпрофмаш»
Комунальне некомерційне підприємство
Кам’янської міської ради «Міська лікарня №7»
КЗ «Кам’янський спеціалізований будинок
дитини» ДОР
ДП «Центральний ринок м.Камянське»

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень
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лютий

№
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січень

Планові дати звірок
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35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

ТОВ ВТП «ТРИТОН»
Державне підприємство «38 Відділ ІнженерноТехнічних Частин»
ТОВ ПП «ЗІП»

Х
Х

ДП «Придніпровський механічний завод»
Відокремлений підрозділ
Дніпродзержинський хімічний завод ДП
«Східний гірнично-збагачувальний комбінат»
Комунальний заклад «Спеціалізована школа
з поглибленим вивченням іноземних мов
І ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської
ради
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №8» Кам’янської міської ради
ТОВ «Поліфом»

Х
Х

ПрАТ «Дніпровський коксохімічний завод»
ТОВ «М’ясокомбінат «ДАС»
Комунальне некомерційне підприємство
Кам’янської міської ради «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №3»
Приватне підприємство «РУДІ-БУД»

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень
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лютий

№
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47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

Комунальний заклад «Ліцей №19»
Кам’янської міської ради
Економічний коледж Дніпровського
державного технічного університету
Комунальне підприємство Кам’янської міської
ради «Транспорт»
Комунальне підприємство Кам’янської міської
ради «Кам’янське автотранспортне
підприємство 042802»
ТОВ «ФАРБАГРУП»
Придніпровський державний металургійний
коледж
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №7» Кам’янської міської ради
ПП «Сегмент»
ТОВ «Завод ТехноНІКОЛЬ»
Відокремлений структурний підрозділ
«Дніпровський фаховий коледж інженерії
та педагогіки державного вищого навчального
закладу «Український державний хімікотехнологічний університет»
Кам’янський коледж фізичного виховання

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень
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лютий

№
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58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.

68.

Комунальне некомерційне підприємство
Кам’янської міської ради
«Міська лікарня №1»
Комунальне підприємство Кам’янської міської
ради «Парки Кам’янського»
Комунальне підприємство «Редакція газети
«Відомості Кам’янської міської ради»
Комунальне підприємство Кам’янської міської
ради «Тепломережі»
Комунальний заклад «Гімназія №6»
Кам’янської міської ради
Комунальне некомерційне підприємство
Кам’янської міської ради «Міська лікарня №4»
Комунальний заклад «Дніпропетровська
обласна станція переливання крові»
Комунальне некомерційне підприємство
Кам’янської міської ради «Міський
консультативно-діагностичний центр»
Відокремлений підрозділ
«Середньодніпровський судноплавний шлюз»
Обласне комунальне підприємство
«Дніпродзержинське бюро технічної
інвентаризації»
ТОВ ЗТФ «МіКомп»

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень
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травень
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69.
70.

ПП «Агротехкомплект»
ПрАТ «Дніпровагонмаш»

Х
Х

71.
72.

Х
Х

80.

ТОВ «ТАІТІ»
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва Кам’янської
міської ради
Готельний комплекс «Зоря»
Комунальний заклад «Технічний ліцей імені
Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради
ПАТ «Будівельні матеріали та будівництво»
Комунальний заклад «Кам’янський
протитуберкульозний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради
Підприємство об’єднання громадян «Парус –
Метіз УТОГ»
Комунальний заклад «Академічний музичнодраматичний театр ім. Лесі Українки
м.Кам’янського» Кам’янської міської ради
Кам’янський державний енергетичний
технікум
ТОВ «ДДАП-РАКС»

81.

ДП «Смоли»

73.
74.
75.
76.

77.
78.

79.

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

Найменування підприємств, установ та організацій

лютий

№
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82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.

Комунальне некомерційне підприємство
Кам’янської міської ради
«Міська лікарня №9»
Комунальний заклад «Ліцей №19»
Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №29» Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Гімназія №32»
Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №34» Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня
школа №35» Кам’янської міської ради
ТОВ «Поліклініка сімейної медицини-2»
Комунальний вищий навчальний заклад
«Кам’янський медичний коледж» ДОР
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) №48 «Золотий ключик»
Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Флотилія юних моряків
і річковиків» Кам’янської міської ради

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

Найменування підприємств, установ та організацій

лютий

№
з/п

січень

Планові дати звірок

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Продовження додатка 2
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92.

Комунальний заклад «Навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІ ступенів – академічний ліцей №15»
Кам’янської міської ради

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради, керуючий
справами виконавчого
комітету міської ради

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

Найменування підприємств, установ та організацій

лютий

№
з/п

січень

Планові дати звірок

Х

Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

Виконавчому комітету
міської ради

Аналіз
стану організації та ведення військового обліку призовників
і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях розташованих
на території Кам’янської міської територіальної громади за 2021 рік
Військовий облік призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях міста у 2021 році
був організований відповідно до законів України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову
службу», постанов Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року №921
«Порядок організації та ведення військового обліку призовників
і військовозобов’язаних», від 04 лютого 2015 року №45 «Про затвердження
Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади,
іншими державними органами, органами місцевого самоврядування
та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на
воєнний час» (зі змінами), розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 29 січня 2021 року №Р-63/0/3-21 «Про стан військового обліку
призовників і військовозобов’язаних у 2020 році та завдання щодо його
поліпшення на 2021 рік».
За інформацією, наданою Кам’янським районним територіальним центром
комплектування та соціальної підтримки, кращими щодо стану військового
обліку у 2021 році серед підприємств, установ і організацій розташованих
на території Кам’янської міської територіальної громади визначені:
- АТ «ДНІПРОАЗОТ» – директор Сидоров С.Л., відповідальна особа
за військовий облік Чайка О.С.;
- Дніпровський державний технічний університет – ректор Коробочка
О.М., відповідальна особа за військовий облік Пушкіна Є.Г.;
- ПАТ «Спектр» – генеральний директор Медведєва Ж.Г., відповідальна
особа за військовий облік Мілютіна В.О.;
- філія «Середньодніпровська ГЕС» ПрАТ «УкрГідроЕнерго» – директор
Медьєши В.І., відповідальна особа за військовий облік Сеймук Е.Р.;
- комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради
«Міська лікарня №9» – генеральний директор Каграманян А.К., відповідальна
особа за військовий облік Козирь О.А.
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За підсумками перевірок стану військового обліку, проведених
у 2021 році комісіями Кам’янського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, виявлено низку суттєвих недоліків
в організації та веденні військового обліку на деяких підприємствах, установах
і організаціях розташованих на території Кам’янської міської територіальної
громади, а саме:
- керівники підприємств відмовляються оповіщати військовозобов’язаних
про їх виклик до міського районного територіального центру комплектування
та соціальної підтримки;
- керівники кадрових служб
підприємств, установ і організацій,
розташованих на території Кам’янської міської територіальної громади,
не надають у встановлені строки повідомлення до Кам’янського районного
територіального
центру
комплектування
та
соціальної
підтримки
про всіх військовозобов’язаних і призовників, прийнятих чи звільнених
з роботи;
- призовники та військовозобов’язані в разі зміни їх сімейного стану, стану
здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти не повідомляють про
це орган, де вони перебувають на військовому обліку;
- документація з питань організації та ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників не відповідає формам і зразкам, наведеним
в постанові Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921;
- відсутність керівних та плануючих документів, які стосуються
військового обліку і бронювання військовозобов’язаних.
Відмічається незадовільний стан роботи з військового обліку
на підприємствах:
- ТОВ «Агрохімія»;
- ТОВ «Агросс»;
- ТОВ «Спецтехоснастка»;
- ТОВ «Тритон»;
- ТОВ «Промсервіс».
Головною причиною вищевказаних недоліків є низький рівень
виконавської дисципліни працівників, відповідальних за організацію і ведення
військового обліку, та погіршення контролю з боку керівників підприємств,
установ та організацій розташованих на території Кам’янської міської
територіальної громади за дотримання законів України «Про військовий
обов’язок та військову службу, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
З метою покрашення стану військового обліку на території Кам’янської
міської територіальної громади є необхідним посилення контролю з боку
посадових осіб органів місцевого самоврядування, та керівників підприємств,
установ і організацій міста незалежно від підпорядкування і форм власності за
роботою військово-облікових органів – щодо підвищення якісного ведення
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персонального обліку військовозобов’язаних і призовників за місцем їх роботи
або навчання.
Завідувач сектору
режимно-секретної,
оборонно-мобілізаційної роботи
та військового обліку міської ради

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник
міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
міської ради
________________________Олександр ЧЕРНИШОВ

Анатолій ХАБАРОВ

