
 

 

Звіт військово-облікового бюро Бурштинської міської ради 

про проведену роботу у 2019 році 

 

            Згідно плану військово-облікового  бюро на 2019 рік, затвердженого міським 

головою, погодженого військовим  комісаром Галицького районного військового 

комісаріату, проводиться відповідна робота. 

            Постійно проводиться робота по роз’ясненню серед громадян міста вимог 

Конституції України;  законів України «Про оборону України», «Про військовий 

обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу; Указу 

Президента України «Про Положення про проходження громадянами України служби у 

військовому резерві Збройних сил України»; наказу Міністра оборони України від 

15.12.2010 № 660 «Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах»; Військової присяги на 

вірність українському народові, військових статутів. 

             Здійснена перевірка стану військового обліку Галицьким районним військовим 

комісаріатом військово-облікового бюро Бурштинської  міської ради . 

             Своєчасно були підготовлені, надані списки на юнаків 2003 року народження  для 

військкомату, для проходження медичної та приписної комісії. 

             Призовники 1992-2001 року народження, згідно графіку, проходили призовну 

медичну комісію ( 746 чол. ). Проводяться бесіди з батьками призовників. За вказівкою 

військового комісара забезпечується своєчасне оповіщення  та направляється до призовної 

комісії в вказані терміни. 

             Призовники, які визнанні не придатними до строкової військової служби у ЗСУ, 

при  отриманні військового квитка приймаються на військовий облік зі зняттям з 

військового обліку, згідно відповідного наказу Міністра Оборони України. 

             Після звільнення військовослужбовців у запас проводяться індивідуальні бесіди з 

питань проходження служби у запасі для офіцерів, а також можливості подальшого 

проходження служби за контрактом, та участі у міських заходах з метою військово-

патріотичного виховання молоді. 

            По досягненні граничного віку  військовозобов’язані знімаються з військового 

обліку: офіцери, сержанти, солдати, жінки. 

            Своєчасно подаються (щомісячно) донесення про рух  військовозобов’язаних і 

зміни в військово-облікових даних. 

            Прийнято на військовий облік військовозобов’язаних – 118 чол. 

            Знято з військового обліку – 94 чол. 

            Видано довідок про сімейно-майновий стан для призовників – 228 шт. 

На військовому обліку в м. Бурштин перебуває – 4353  чол. 

             

 

 

 

 

Завідувач військово-облікового бюро                                                              Л.Сацюк 


