
 
 
 
 

Про стан військового обліку на 
території Хмельницької області 
у 2019 році та завдання щодо 
його поліпшення у 2020 році 

 
 

Відповідно до статей 6, 13, 27, 33, 35, 36 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, законів України “Про військовий обов’язок і військову 
службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постанов Кабінету 
Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 “Про затвердження Порядку 
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних”, 
від 04.02.2015 року № 45 дск, розпорядження голови обласної адміністрації від 
31.01.2019 року № 41/2019-р “Про стан військового обліку на території області 
у 2018 році та завдання щодо його поліпшення у 2019 році”, з метою забез-
печення функціонування системи військового обліку та контролю за виконан-
ням громадянами України військового обов’язку i за дотриманням ними вста-
новлених правил військового обліку, своєчасного бронювання військового-
бов’язаних за підприємствами, установами i організаціями на період мобілізації 
та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’я-
заних, які підлягають призову у разі мобілізації: 

1. Інформацію Хмельницького обласного військового комісаріату про 
стан військового обліку на території Хмельницької області за 2019 рік взяти до 
відома (додаток 1). 

2. Відзначити позитивну динаміку у сфері ведення військового обліку на 
території області за підсумками 2019 року у Хмельницькій районній державній 
адміністрації, Хмельницькій, Дунаєвецькій міських радах, департаментах 
агропромислового розвитку, соціального захисту населення, фінансів, охорони 
здоров’я, управлінні культури, національностей, релігій та туризму облдерж-
адміністрації, Головному управлінні статистики у Хмельницькій області, Ше-
петівській центральній районній лікарні. 
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3. Визнати недостатньою роботу у сфері ведення військового обліку та 
такими, що працюють нижче своїх можливостей, за підсумками 2019 року, 
Дунаєвецьку селищну, Старокостянтинівську міську ради, ТОВ “Старокостян-
тинівцукор”, ТОВ “АГРООРМС”. 

4. Утворити комісію з перевірки стану військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних державних органів, підприємств, установ і організацій 
на території Хмельницької області у 2020 році у складі згідно з додатком 2. 

5. Затвердити: 
1) план перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’я-

заних державних органів, підприємств, установ і організацій на території Хмель-
ницької області на 2020 рік (додаток 3); 

2) перелік заходів щодо забезпечення функціонування системи військо-
вого обліку призовників і військовозобов’язаних державних органів, підприємств, 
установ і організацій на території Хмельницької області у 2020 році (додається). 

6. Керівнику апарату обласної державної адміністрації забезпечити веден-
ня персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які 
працюють в апараті обласної державної адміністрації, у відповідності з вимо-
гами законодавства з питань військового обліку. 

7. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації 
організувати роботу з військового обліку у підпорядкованих підрозділах та 
вжити заходів щодо її поліпшення. 

8. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам у взаємодії з районними (міськими) війсь-
ковими комісаріатами: 

1) проаналізувати стан ведення військового обліку на відповідній тери-
торії та вжити заходів щодо поліпшення функціонування системи військового 
обліку та організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації і 
на воєнний час та прийняти відповідні рішення; 

2) організувати за поданням військових комісаріатів заслуховування від-
повідних посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій щодо стану військового обліку; 

3) організувати проведення занять із сільськими, селищними, міськими 
головами, керівниками підприємств, установ та організацій та особами, відпо-
відальними за ведення військового обліку громадян та їх бронювання. 

9. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
організувати контроль за виконанням лікувальними закладами, медико-соціаль-
ними експертними комісіями обов’язків, визначених законодавством з питань 
військового обліку, та надання головами медико-соціальних експертних комісій 
у семиденний термін даних про військовозобов’язаних і призовників, яких 
визнано інвалідами. 

10. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації організувати інформаційний супровід функ-
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ціонування системи військового обліку, сприяти створенню інформаційних 
продуктів (телевізійних передач, інформаційних статей у засобах масової ін-
формації). 

Розміщувати інформаційні матеріали з питань військового обліку на офі-
ційному сайті обласної державної адміністрації. 

11. Рекомендувати: 
1) Головному управлінню Національної поліції у Хмельницькій області 

забезпечити: 
тісну взаємодію з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо 

розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухи-
ляються від виконання військового обов’язку; 

подання до районних (міських) військових комісаріатів відомостей про 
випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на 
військовому обліку; 

подання списків громадян до районних (міських) військових комісаріатів, 
яких зараховано (звільнено) в органи Національної поліції; 

2) Центрально-Західному Міжрегіональному управлінню Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) організувати тісну взаємодію з районними (місь-
кими) військовими комісаріатами та зобов’язати органи державної реєстрації 
актів цивільного стану повідомляти у семиденний термін відповідні військові 
комісаріати про зміну військовозобов’язаними і призовниками прізвища, імені 
та по батькові, сімейного стану, про випадки реєстрації смерті та вилучення 
військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інших даних; 

3) обласному військовому комісаріату у взаємодії із сектором мобілізацій-
ної роботи апарату обласної державної адміністрації: 

організувати контроль за веденням військового обліку на підприємствах, 
установах і організаціях на території області; 

надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів облас-
ної та районних державних адміністрацій, міським, селищним та сільським 
головам в організації та веденні військового обліку. 

12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 31.01.2019 № 41/2019-р “Про стан військового 
обліку на території області у 2018 році та завдання щодо його поліпшення у 
2019 році”. 

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника, заступників голови відповідно до розподілу обов’язків, керівника 
апарату обласної державної адміністрації та військового комісара Хмельниць-
кого обласного військового комісаріату. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


