
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 31.01.2019 № 41/2019-р 

 
 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 
Хмельницького обласного військового комісаріату  

про стан військового обліку на території  
Хмельницької області 

 
Військово-облікову роботу та бронювання військовозобов’язаних і призов-

ників в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, установах і організаціях області у 2018 році було 
організовано відповідно до керівних документів та розпорядження голови об-
ласної державної адміністрації від 31.01.2018 № 165/2018-р “Про стан військо-
вого обліку за 2017 рік та заходи щодо підвищення ефективності його ведення 
в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, 
підприємствах, установах, організаціях у 2018 році”. 

Питання військового обліку розглядалися на нараді в обласній державній 
адміністрації 30 березня 2018 року, за підсумком якої було надано відповідне 
доручення. 

Як результат, покращився стан військового обліку у виконавчому апа-
раті Нетішинської міської ради. 

Працівниками районних (міських) військових комісаріатів у взаємодії з 
районними державними адміністраціями торік проведено 44 показових та 
67 інструкторсько-методичних занять з посадовими особами органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, відповідальними за 
військовий облік і бронювання військовозобов’язаних. 

Відповідно до Програми перевірки стану військового обліку призовників 
і військовозобов’язаних у Хмельницькій області, затвердженої 10 жовтня 2018 ро-
ку тимчасово виконуючим обов’язки першого заступника начальника Гене-
рального штабу Збройних Сил України, комісією Генерального штабу Зброй-
них Сил України у період з 12 по 16 листопада 2018 року проведено перевірку 
стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних у Хмельницькій 
області. 

Перевірці підлягали апарат Хмельницької обласної державної адміні-
страції, виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Чорноострівська 
селищна об’єднана територіальна громада Хмельницького району, ДП “Но-
ватор”, ПАТ “Укрелектроапарат”, Хмельницький національний університет, 
АТ “Хмельницькобленерго”, КП “Південно-Західні тепломережі”, міське ко-
мунальне підприємство “Теплокомуненерго”, комунальне підприємство по 
будівництву, ремонту та експлуатації доріг, комунальний лікувально-профі-
лактичний заклад “Хмельницька міська лікарня”, обласне управління лісового 
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та мисливського господарства, Головне управління Пенсійного фонду України 
у Хмельницькій області, Центр надання адміністративних послуг Хмельниць-
кої міської ради, Хмельницький міськрайонний суд, Хмельницький міський 
відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Хмельницький обласний 
центр медико-соціальної експертизи, товариство з обмеженою відповідаль-
ністю “Хмельницьк-млин”, Хмельницький обласний військовий комісаріат 
(далі – ОВК) та підпорядковані йому районні (міські) військові комісаріати 
(далі – Р(М)ВК). 

З метою підготовки до перевірки облдержадміністрацію разом з ОВК 
було проведено низку заходів, зокрема, надіслано лист голови облдержадміні-
страції від 16.10.2018 року № 99/15-36-4827/2018 щодо підготовки визначених 
об’єктів перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних 
комісією Генерального штабу Збройних Сил України та відповідний наказ війсь-
кового комісара ОВК від 24.10.2018 року № 282. 

Військовий облік призовників і військовозобов’язаних на перевірених 
об’єктах, у цілому, організовано та ведеться відповідно до вимог Порядку 
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року 
№ 921 (далі – Порядок). Водночас, мають місце окремі недоліки, які потре-
бують усунення. 

На належному рівні організовано військовий облік у Хмельницькій 
районній державній адміністрації (голова – Коменда Л.М.), Хмельницькій 
міській раді (голова – Симчишин О.С.), Чорноострівській селищній об’єднаній 
територіальній громаді (голова – Дзісь М.С.), на підприємствах ТОВ “Хмель-
ницьк-млин” (керівник – Стрельбицький В.Т.), де організовано належний 
контроль за його станом, проводилися заняття щодо організації військового 
обліку та підведення підсумків роботи.  

Відповідно до затвердженого головою облдержадміністрації плану пере-
вірок стану військового обліку громадян України в місцевих органах вико-
навчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та 
організаціях, розташованих на території Хмельницької області, у 2018 році 
проведено перевірки функціонування системи військового обліку громадян 
України. План перевірок виконано. 

Перевірці підлягали у: 

Білогірському районі – апарат райдержадміністрації, ТОВ “Поділля еле-
ватор”, Білогірська центральна районна лікарня (далі – ЦРЛ); 

Віньковецькому районі – апарат райдержадміністрації, Віньковецька 
селищна, Зіньківська сільська ради, Віньковецька ЦРЛ; 

Городоцькому районі – апарат райдержадміністрації, Городоцька ЦРЛ, 
Городоцький РЕМ, АТ “Хмельницькобленерго”; 

Деражнянському районі – апарат райдержадміністрації, Деражнянський РЕМ, 
АТ “Хмельницькобленерго”, Деражнянський професійний аграрний ліцей; 
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Славутському районі – апарат райдержадміністрації, виконавчий апарат 
Нетішинської міської ради, комунальний медичний заклад Нетішинської місь-
кої ради “Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин”; 

Ізяславському районі – апарат райдержадміністрації, Ізяславська ЦРЛ, 
ТОВ Компанія “Укрелітагро”, ПрАТ “Ізяславський хлібзавод”; 

Старосинявському районі – апарат райдержадміністрації, ПАТ Староси-
нявський рибгосп, ТОВ “Елеватор будінвест”. 

Аналіз результатів проведених перевірок свідчить, що, незважаючи на 
постійний контроль з боку голови обласної державної адміністрації та війсь-
кового комісара, стан військового обліку на більшості перевірених об’єктів не 
повною мірою відповідає вимогам законодавства, потребує додаткового кон-
тролю з боку посадових осіб районних державних адміністрацій.  

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

На належному рівні організовано військовий облік в Ізяславській, Го-
родоцькій районних державних адміністраціях, ТОВ “Елеватор будінвест”, де 
контролюється стан цієї роботи, підводилися підсумки, проводилося навчання 
з питань організації військового обліку.  

Варто відзначити системну роботу щодо покращення військового обліку 
в закладах, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я облдержадміні-
страції (керівник – Цуглевич Я.М.). Під час останніх перевірок у комуналь-
ному медичному закладі Нетішинської міської ради “Спеціалізована медико-
санітарна частина м. Нетішин” відбулися суттєві позитивні зміни, у порівнянні 
з попередніми перевірками. 

За інформацією військових комісарів плани звіряння облікових даних 
підприємств, установ та організацій, виконавчих комітетів сільських, селищ-
них та міських рад з обліковими даними районних (міських) військових комі-
саріатів у 2018 році виконано. 

Головним управлінням Національної поліції в області проводяться за-
ходи щодо розшуку військовозобов’язаних та призовників, які ухиляються від 
виконання військового обов’язку.  

Краще організовано взаємодію підрозділів Головного управління Націо-
нальної поліції в області з військовими комісаріатами у Білогірському, Воло-
чиському, Красилівському, Славутському, Ярмолинецькому районах, гірше – 
Ізяславському, Полонському та Шепетівському. 

З метою боротьби з порушниками законодавства військовими коміса-
рами Р(М)ВК винесено 1263 постанови про притягнення посадових осіб та 
громадян до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодав-
ства з питань військового обліку. 

Протягом року проводилася робота щодо бронювання військовозобов’я-
заних за органами державної влади, іншими державними органами, органами 
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місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на 
період мобілізації та на воєнний час. Випадків незаконного бронювання не 
виявлено. 

Разом з цим, виконання вимог доручення Кабінету Міністрів України від 
14.02.2018 № 5387/1/1-18 підприємствами, установами та організаціями здій-
снюється повільно, залишаються не переоформленими відстрочки у військово-
зобов’язаних 64 державних органів, підприємств, установ та організацій. 
Найгірша ситуація у ТОВ “МАЯК”, Хмельницькій дирекції УДППЗ “Укр-
пошта”, ДП “Хмельницьке ЛМГ”, Хмельницькій ДЕД, управлінні з питань ци-
вільного захисту населення облдержадміністрації, АТ “Хмельницькобленерго”, 
Хмельницькій міській інфекційній лікарні, Хмельницькому протитуберкульоз-
ному диспансері, головних управліннях ДФС, Держгеокадастру в області, уп-
равлінні Національного банку України, Хмельницькій міській дитячій лікарні, 
Хмельницькій обласній лікарні, Хмельницькій міській поліклініці № 4, Хмель-
ницькому облавтодорі. 

Загалом організація військового обліку громадян України на території 
області відповідає вимогам чинного законодавства, проте потребує додаткових 
заходів щодо поліпшення ефективності його ведення. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


