
 
 
 
 

Про забезпечення функціонування 
системи військового обліку грома-
дян України на території Хмель-
ницької області у 2017 році 

 
 

На підставі статей 6, 27, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, 
“Про військовий обов’язок і військову службу”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 07 грудня 2016 року № 921 “Про затвердження Порядку органі-
зації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”, 
з метою забезпечення функціонування системи військового обліку громадян 
України на території області: 

1. Затвердити склад обласної комісії для здійснення перевірок стану 
військового обліку в державних органах, підприємствах, установах та орга-
нізаціях, розташованих на території Хмельницької області, у складі згідно з 
додатком 1. 

2. Затвердити: 
план основних заходів з покращення та забезпечення функціонування 

системи військового обліку громадян України на території Хмельницької 
області на 2017 рік (додається); 

план спільних перевірок стану військового обліку громадян України в 
державних органах, на підприємствах, установах та організаціях, розташо-
ваних на території Хмельницької області у 2017 році (додається). 

4. Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, рекомендувати міським (міст обласного 
значення) головам, керівникам Головного управління Національної поліції, 
Головного територіального управління юстиції, управління Державної мігра-
ційної служби в області, обласному військовому комісаріату: 
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4.1. Вжити додаткових заходів щодо забезпечення функціонування си-
стеми військового обліку громадян України на територіях відповідних адмі-
ністративно-територіальних одиниць області. 

4.2. Забезпечити виконання Порядку організації та ведення військового 
обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, плану основних заходів 
з покращення та забезпечення функціонування системи військового обліку 
громадян України на території Хмельницької області у 2017 році. 

5. Виконавцям основних заходів за результатами проведеної роботи 
поінформувати обласний військовий комісаріат до 10 грудня 2017 року для 
узагальнення та подальшого інформування обласної державної адміністрації 
до 30 грудня 2017 року. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та 
обласного військового комісара С. Присяжнюка. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


