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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан військового обліку в місцевих органах виконавчої влади, 

органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, 
організаціях області за 2017 рік та пропозиції щодо його покращення  

у 2018 році 
 

Військовий облік та бронювання військовозобов’язаних на території 
Хмельницької області у 2017 році проводилися відповідно до вимог чинного 
законодавства з цих питань. 

Основними завданнями військових комісаріатів щодо покращення ве-
дення військового обліку військовозобов’язаних у 2017 році були: 

забезпечення повного охоплення військовим обліком військовозобов’я-
заних, які проживають на території області; 

визначення кількісного і якісного складу наявних ресурсів військово-
зобов’язаних з метою більш раціонального планування їх розподілу та викори-
стання для потреб оборони і забезпечення виконання завдань національної 
економіки під час можливого проведення мобілізації; 

проведення планової роботи з підготовки та накопичення у запасі війсь-
ковонавчених людських ресурсів для забезпечення мобілізаційного розгор-
тання військ (сил) і подальшого їх комплектування особовим складом за шта-
тами воєнного часу; 

уточнення військово-облікових даних, рівня військової і спеціальної під-
готовки військовозобов’язаних, трудової діяльності, сімейного стану, віку, ста-
ну здоров’я та інших даних військовозобов’язаних при особистому з ними 
спілкуванні, проведенні контрольних оповіщень, звірок облікових даних з 
виконкомами сільських, селищних, міських рад, підприємствами, установами 
та організаціями; 

оформлення військовозобов’язаним відстрочки від призову на період мо-
білізації та воєнного часу відповідно до переліків посад і професій та зараху-
вання цих військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік; 

систематичний контроль за точністю і своєчасністю виконання правил 
військового обліку громадян України усіма військовозобов’язаними, а також 
керівниками та іншими відповідальними за військово-облікову роботу поса-
довими особами. 

Перевірка стану військового обліку в місцевих органах виконавчої 
влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організа-
ціях та військових комісаріатах області торік проводилася відповідно до пла-
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нів, затверджених командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, 
оперативного командування “Захід”, головами обласної, районних державних 
адміністрацій, обласним, районними військовими комісарами. 

Протягом 2017 року проведено інструкторсько-методичні заняття з від-
повідальними посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, звірку обліко-
вих даних з 1162 такими органами, 1080 перевірок стану військового обліку і 
бронювання військовозобов’язаних та призовників. 

За інформацією відділів державної реєстрації актів цивільного стану виклю-
чено з військового обліку 1212 військовозобов’язаних, згідно з висновками ме-
дико-соціальної експертної комісії – 974 військовозобов’язаних, визнаних 
інвалідами. 

Позаштатними військово-лікарськими комісіями при районних (міських) 
військових комісаріатах проведено медичні огляди 22936 військовозобов’я-
заних з метою визначення їх придатності до військової служби 

Зараховано в запас Збройних Сил України та інших військових фор-
мувань 15163 громадян України, які не досягли граничного віку перебування в 
запасі та підлягали у зв’язку зі змінами в законодавстві взяттю на військовий 
облік. 

Під час проведення звірок облікових даних і перевірок стану військового 
обліку надавалася методична та практична допомога відповідним посадовим 
особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій щодо організації та ведення військового 
обліку. 

Відповідно до Програми перевірки стану військового обліку громадян 
України у Хмельницькій області комісією оперативного командування “Захід” 
23-26 травня 2017 року здійснено перевірку військового обліку громадян Ук-
раїни в апараті, Департаменті соціального захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації, Хмельницькій міській лікарні, Гвардійській, Гуменецькій 
сільських, Чорноострівській селищній об’єднаних територіальних громадах, 
апаратах Кам’янець-Подільської, Дунаєвецької райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратах Кам’янець-Подільської, Дунаєвецької міських рад, Кам’янець-По-
дільському медичному училищі, ПАТ “Укрелектроапарат”. 

Відповідно до плану, затвердженого розпорядженням голови Хмель-
ницької обласної державної адміністрації від 01.02.2017 № 27/2017-р, здійсне-
но перевірку окремих місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, організацій, установ, які забезпечують функціо-
нування системи військового обліку громадян України на території області. 

За результатами перевірок було оформлено та доведено до керівників 
установ відповідні акти для реагування та вжиття заходів щодо приведення 
військового обліку у належний стан. 

Районними (міськими) військовими комісаріатами проведено звірку 
військово-облікових даних на 1162 об’єктах, звірено дані щодо 62810 осіб, 
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з них за картками первинного обліку – 33562, картками П-2, П-2ДС – 18850, 
списками призовників або військовозобов’язаних –14972. 

За результатами проведених перевірок та роботи з військовозобов’я-
заними і призовниками щодо дотримання правил військового обліку громадян 
України, військовими комісарами області у 2017 році винесено 508 постанов 
щодо притягнення посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, військовозо-
бов’язаних і призовників до адміністративної відповідальності відповідно до 
статей 210-211 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

За порушення дотримання правил військового обліку до адміністратив-
ної відповідальності притягнуто 13 посадових осіб. 

До зведеного списку громадян України, які не досягли граничного віку 
перебування у запасі та підлягають взяттю на військовий облік військово-
зобов’язаних, внесено 48753 особи, з них 3977 офіцерів запасу, 44776 сержан-
тів, солдатів запасу. 

Викликано до військових комісаріатів для зарахування на військовий 
облік 31715 громадян, з них 2563 офіцери запасу, 29152 сержанти, солдати 
запасу. 

За підсумками минулого року роботу із забезпечення функціонування 
системи військового обліку, його ведення в установах, підприємствах, органі-
заціях краще організовано у Хмельницькому, Волочиському, Славутському, 
Кам’янець-Подільському, Старокостянтинівському, Шепетівському районах. 

Загалом організація військового обліку громадян України на території 
Хмельницької області відповідає вимогам чинного законодавства, проте потре-
бує додаткових заходів щодо поліпшення ефективності його ведення в місце-
вих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємст-
вах, установах, організаціях. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 
 


