
                                                                                 Додаток № 5 

                                                                                До рішення сесії № _____ від 28.11.2014 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВЕ БЮРО 

БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                                

                                                  1. Загальні положення 

1.1. Це положення регулює питання діяльності ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВОГО БЮРО 

БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ( далі – військово-облікове бюро). 

1.2. Військово-облікове бюро утворюється рішенням міської ради. 

1.3. Військово-облікове бюро у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністра оборони України, розпорядженнями голови обласної державної 

адміністрації, рішеннями обласної та міської ради, розпорядженнями міського голови, 

рішеннями виконкому, даним положенням та іншими нормативними актами. 

1.4. Військово-облікове бюро безпосередньо підпорядковується міському голові, 

військовому комісару. 

1.5. Положення про військово-облікове бюро затверджується рішенням міської ради. 

1.6. Службові інструкції працівників військово-облікового бюро затверджуються 

Бурштинським головою. 

1.7. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ. 

1.8. Військово-облікове бюро правами юридичної особи не володіє. 

1.9. Військово-облікове бюро є штатною структурною одиницею Бурштинської міської 

ради. 

 

2. Основні завдання  військово-облікового бюро 

2.1.Основним   завданням   є   забезпечення  повного  і  якісного   персонально-первинного     

      обліку військовозобов’язаних і призовників, що проживають у місті. 

2.2. На  вимогу військового комісаріату оповіщення призовників та військовозобов’язаних  

       про  їх виклик до   військового комісаріату, забезпечення своєчасного прибуття за цим  

       викликом. 

2.3. Оперативне  забезпечення  достовірною  інформацією  щодо змін облікових даних, яка  

       сприятиме повноті ведення військового обліку у військових комісаріатах. 

2.4. Звірка   карток  первинного  обліку  з  будинковими книгами ( ЖКГ). 

2.5. Складання  та  надання  до  військового  комісаріату  списків  юнаків,  які  підлягають    

       прописці до призовної дільниці. 

                                  

                                         3. Функції військово-облікового бюро 

3.1. Військово-облікове   бюро   відповідно   до   покладених   на нього завдань, проводить 

       заходи   і  здійснює виконання актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів  

       України, розпоряджень  голови  обласної  державної  адміністрації  з питань  

       військово-  облікової  роботи, рішень  обласної  ради,  розпоряджень  міського  голови     

       та  рішень виконкому з питань військово-облікової роботи.  

3.2. Приймає  на військовий облік в триденний строк військовозобов’язаних і призовників,  

       які  прибули  на строк більше трьох місяців на територію, яка обслуговується, знімає з 

       обліку  військово-зобов’язаних  і  виключає  зі  списку  призовників  після їх вибуття в  

       іншу  місцевість  на  постійне  або  тимчасове  проживання  ( строком  більше  півтора 

       місяця), а  в  службові  відрядження,  відпустку,  на навчання  або лікування – строком 

       більше трьох місяців. 

3.3. Виявляє військовозобов’язаних, які постійно або тимчасово проживають на території, 

що обслуговується, і не  перебувають на військовому  обліку, та допризовників,  які не 

пройшли приписку до призовних дільниць; виявлених військовозобов’язаних бере на 

військовий облік, а допризовників направляє у військовий комісаріат. 

3.4.Оповіщає на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників про  

      їх виклик    до  військового    комісаріату  і   забезпечує  своєчасне  прибуття  за    цим  



      викликом.  

3.5.Вносить  до  карток  первинного  обліку  і  списків  призовників  зміни,  які стосуються  

      освіти,   місця   роботи,   посади,   сімейного   становища   та   місця     проживання  

      військовозобов’язаних  і  призовників,  та  про  всі  зміни   щомісячно   повідомляє   у  

      військовий комісаріат.    

3.6.Звіряє не рідше одного разу на рік дані карток первинного обліку військовозобов’язаних 

     і  списки  призовників,  які  перебувають  на  обліку,  з  домовими   книгами     ( картками  

     прописки), а також з фактичною наявністю військовозобов’язаних і призовників шляхом 

     подвірного   обходу.  В  цей  же  термін  вивірені  картки  первинного  обліку   звіряє    з  

     обліковими  даними  районного  військового  комісаріату. Звіряння списків призовників, 

     які знаходяться  на  обліку,  з  обліковими даними військового комісаріату проводиться  

     після  приписки  допризовної молоді до призовних дільниць перед призовом на строкову  

     військову   службу,   а   також  в   інші  терміни   за  вказівкою     районного   військового  

     комісаріату. 

3.7. Складає і щороку в грудні направляє в районний військовий комісаріат список юнаків, 

     які підлягають приписці до призовних дільниць. 

3.8. Бере  на  облік військовозобов’язаних  і  призовників,   які  заявили  про  зміну  в  стані 

     здоров’я, і один раз на місяць повідомляє про це в районний військовий комісаріат. 

3.9. Роз’яснює громадянам України обов’язки щодо військового обліку і здійснює контроль      

     за виконанням встановлених правил військового обліку. 

3.10. Інформує  керівництво  міської  ради  про  стан  військово-облікової  роботи  у    місті. 

3.11. Надає методичну допомогу виконавчим органам міської ради по удосконаленню форм  

     і методів військово-облікової роботи. 

3.12. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян, що надходять до виконкому відносно 

    питань,   що  належать  до  компетенції  бюро,  підготування  відповідних  довідок  і  

    пропозицій. 

3.13. Робота військово-облікового бюро ведеться згідно планів роботи. 

3.14. Військово-облікове бюро підзвітне міському голові та районному військовому 

комісару м. Галич. 

 

4. Структура військово-облікового бюро 

4.1. Структура, штатна чисельність, фонд оплати праці працівників військово-облікового 

   бюро затверджується рішенням міської ради в загальній структурі, штатній чисельності, 

   фонду оплати праці апарату міської ради та її виконавчих органів. 

4.2. Працівники військово-облікового бюро призначаються за процедурою, передбаченою 

   чинним законодавством та звільняються з посади розпорядженням міського голови. 

                                     

                                    5. Права і обов’язки військово-облікового бюро 

5.1. Військово-облікове бюро має право : 

5.1.1 Брати  участь  у  роботі  засідань  міської ради, виконкому, у нарадах і семінарах, що                                          

      проводяться міською радою та її відділами. 

5.1.2. Надавати  міській  раді  та  її  виконавчому  комітету  пропозиції,  проекти рішень та  

      розпоряджень міського голови з питань військово-облікової роботи. 

5.1.3. За  дорученням  міського  голови  та  його  заступників  проводити  перевірку  стану  

      додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства з питань 

      військово-облікової роботи підприємствами, установами, організаціями незалежно від  

      підпорядкування  та  форм  власності,  що  розташовані  на  території    міста,  вносити  

      пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків. 

                                         6. Завідувач військово-облікового бюро 

6.1. Військово-облікове бюро очолює завідувач, який призначається і звільняється з  

    посади розпорядженням міського голови. 

6.2. Завідувач військово-облікового бюро має право : 

6.2.1.Розподіляти обов’язки між працівниками, контролювати стан їх виконавської 

    дисципліни. 

6.2.2.Розподіляти напрямки методичної та контрольної роботи у військовому бюро. 

6.2.3.Вносити на розгляд міського голови, міської ради та виконавчого комітету проекти  

    розпоряджень та рішень з питань військово-облікової роботи. 



6.2.4.Аналізувати кореспонденцію військово-облікового бюро і спрямовувати її для 

    виконання працівниками бюро. 

6.2.5.Запитувати інформацію з підприємств, організацій, установ, учбових закладів міста з 

питань військово-облікової роботи. 

6.3. Завідувач військово-облікового бюро повинен знати : 

6.3.1.Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи з питань щодо 

діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. 

6.3.2. Практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції 

військово-облікового бюро. 

  

                                                  7. Відповідальність 

6.1. Військово-облікове бюро несе відповідальність за виконання покладених на нього   

завдань та здійснення своїх функцій згідно цього положення і діючого законодавства. 

6.2. Працівники бюро несуть персональну відповідальність за виконання покладених на  

     них посадовими інструкціями обов’язків, виконання правил внутрішнього розпорядку. 

6.3.  Працівники бюро несуть відповідальність за перевищення своїх повноважень. 

 

 

 

Інспектор з обліку та  

бронювання військовозобов’язаних                                                              Л. Сацюк 

 

 

 

 

 

 


