
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 31.01.2020 № 144/2020-р

 
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

Хмельницького обласного військового комісаріату про стан  
військового обліку на території Хмельницької області 

за 2019 рік 
 

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 2019 році було 
організовано відповідно до керівних документів та розпорядження голови Хмель-
ницької обласної державної адміністрації від 31.01.2018 року № 41/2019-р “Про 
стан військового обліку на території Хмельницької області за 2018 рік та заходи 
щодо підвищення ефективності його ведення в місцевих органах виконавчої 
влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організа-
ціях у 2019 році”. 

З метою покращення стану військового обліку на території області у 2019 ро-
ці обласною державною адміністрацією, керівниками органів державної влади та 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, спільно з обласним військовим 
комісаріатом проведено комплекс заходів щодо належного ведення військового 
обліку. 

Питання військового обліку розглядалися на нараді в обласній державній 
адміністрації, за підсумком якої було надано відповідні доручення. 

Працівниками районних (міських) військових комісаріатів у взаємодії з 
районними державними адміністраціями протягом року проведено 48 показо-
вих та 78 інструкторсько-методичних занять з посадовими особами органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, відповідальними 
за військовий облік і бронювання військовозобов’язаних. 

Відповідно до затвердженого головою облдержадміністрації плану пере-
вірок на 2019 рік комісією, визначеною розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації, проведено перевірки функціонування системи військо-
вого обліку громадян України у 5 райдержадміністраціях, 3 міських, 3 сіль-
ських (селищних) радах, 17 підприємствах, установах та організаціях. 

Зокрема, проведено перевірки у: 

департаментах фінансів, охорони здоров’я, економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку, соціального за-
хисту населення, освіти і науки, управліннях інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, культури, національностей, релігій та туризму, регіо-
нального розвитку та будівництва, житлово-комунального господарства, молоді 
та спорту, з питань цивільного захисту населення, відділі містобудування та 
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архітектури, Службі у справах дітей Хмельницької обласної державної адміні-
страції, Державному архіві Хмельницької області; 

Старокостянтинівській міській, Сахновецькій сільській радах, ТОВ “Старо-
костянтинівцукор”, ТОВ “АГРООРМС” Старокостянтинівського району; 

Дунаєвецькій районній державній адміністрації, Дунаєвецькій міській 
раді, ДП “Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів”; 

Шепетівській районній державній адміністрації, Шепетівській міській 
раді, Шепетівській центральній районній лікарні; 

Чемеровецькій районній державній адміністрації, Чемеровецькій селищ-
ній раді. 

Аналіз результатів проведених перевірок свідчить, що у більшості об’єктів 
перевірки стан військового обліку не у повному обсязі відповідає вимогам 
законів України, інших нормативно-правових актів, потребує додаткового кон-
тролю з боку посадових осіб районних державних адміністрацій.  

Результати перевірок було оформлено відповідними актами та доведено 
до керівників підприємств, організацій, установ для реагування та вжиття захо-
дів щодо приведення військового обліку у належний стан. 

Основні недоліки, які було виявлено у ході перевірок: 

потребують уточнення та визначення конкретних завдань положення про 
структурні підрозділи, що забезпечують функціонування системи військового 
обліку; 

не здійснюється належним чином планування заходів з організації та 
ведення військового обліку і бронювання на об’єктах; 

керівники установ, підприємств, організацій, органів місцевого самовря-
дування, які відповідно до законодавства повинні організовувати та здійсню-
вати контроль за веденням військового обліку, приділяють недостатньо уваги 
цьому напряму роботи; 

недостатнє знання посадовими особами вимог Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 (далі – Порядок); 

накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення війсь-
кового обліку потребують уточнення з урахуванням вимог Порядку та визна-
чення посадових осіб, на яких покладаються відповідні обов’язки у разі 
відсутності основного працівника (відпустка, відрядження, лікування тощо);  

посадові інструкції відповідальних осіб за організацію та ведення війсь-
кового обліку та бронювання потребують доопрацювання відповідно до зав-
дань, встановлених Порядком; 

порушуються встановлені форми та терміни повідомлень і донесень; 

картотеки особових карток працівників та карток первинного обліку 
потребують доопрацювання (в окремих установах, організаціях та виконавчих 
комітетах не сформовані);  
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відомості про військовий облік в особових картках своєчасно не уточню-
ються, заповнюються з помилками; 

перевірка військово-облікових документів при прийомі на роботу здійс-
нюється з порушенням встановленого порядку; 

документація (книги, журнали, плани тощо) не відповідають встановле-
ним зразкам, не обліковані; 

роз’яснювальна робота серед громадян про виконання військового 
обов’язку не проводиться; 

військовозобов’язані, які мають підстави для бронювання, не бронюються, 
планування заміни працівників, які вибувають у разі мобілізації, не здійснюється; 

звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’яза-
них відпрацьовуються з порушенням встановлених форми та строків, мають 
арифметичні помилки. 

Серед перевірених об’єктів варто відзначити такі. де військовий 
облік організовано на належному рівні: 

Дунаєвецька міська рада, департаменти агропромислового розвитку, соці-
ального захисту населення, фінансів, охорони здоров’я, управління культури, 
національностей, релігій та туризму облсної державної адміністрації, Головне 
управління статистики у Хмельницькій області, Шепетівська центральна район-
на лікарня. 

За доповідями військових комісарів плани звіряння облікових даних 
підприємств, установ та організацій, виконавчих комітетів сільських, селищних 
та міських рад з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів 
у 2019 році виконано повністю. 

Краще організовано взаємодію підрозділів Національної поліції з військо-
вими комісаріатами у Волочиському, Красилівському, Славутському, Хмель-
ницькому районах, гірше – Старосинявському, Полонському, Шепетівському. 

З метою боротьби з порушниками законодавства районними (міськими) 
військовими комісарами внесено 1263 постанови про притягнення посадових 
осіб та громадян до адміністративної відповідальності за порушення вимог 
законодавства з питань військового обліку. 

Зокрема, за статтями КУпАП: 

210 “Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства 
про військовий обов’язок і військову службу” – 1155 осіб; 

210-1 “Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію” – 63 особи; 

211 “Умисне зіпсування обліково-військових документів чи втрата їх з 
необережності” – 387 осіб; 

211-1 “Неявка на виклик у військовий комісаріат” (для приписки до 
призовної дільниці) – 74 особи; 
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211-3 “Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не 
перебувають на військовому обліку” – 1 особа; 

211-4 “Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників 
про їх виклик у військові комісаріати” – 1 особа; 

211-5 “Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення війсь-
кового обліку військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик 
у військові комісаріати” – 7 осіб. 

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

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


