Додаток № 1

ІНФОРМАЦІЯ
Галицького районного військового комісаріату про стан військового
обліку за 2019 рік та пропозиції щодо його поліпшення у 2020 році

Військовий облік громадян у 2019 році організовувався відповідно до
Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", „Про
військовий обов’язок і військову службу”, постанов Кабінету Міністрів
України від 07.12.2016 року №921 "Про затвердження Порядку організації та
ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних", від
04.02.2015 року №45 "Про затвердження Порядку бронювання
військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами
і організаціями на період мобілізації та на воєнний час"(у редакції Постанови
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12).
Відповідно до розпорядженням міського голови від 30.01.2019 року, №32
у 2019 році керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, спільно з військовим комісаріатом, проведено комплекс заходів,
направлених на ведення належного рівня військового обліку
військовозобов'язаних та контролю за його станом, а саме:
- проведено звірки облікових даних підприємств, установ, організацій і
навчальних закладів з обліковими даними районних (міських) військових
комісаріатів: по плану – 16 об’єктів, звірено – 15 об’єктів;
- проведено перевірки стану військового обліку на територіях
відповідальності: по плану - 13 об’єктів, перевірено – 12 об’єктів;
- постійно надавалась методична допомога органам місцевого
самоврядування, іншим державним органам, підприємствам, установам,
організаціям і навчальним закладам з питань ведення військового обліку і
бронювання;
- за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та
мобілізацію, військовий обов'язок і військову службу посадові особи,
військовозобов’язані та призовники притягувались до адміністративної
відповідальності.
Згідно з плану перевірок стану військового обліку громадян України на
підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах на 2019
навчальний
рік, затвердженого розпорядженням міського голови від

30.01.2019 року №32 у 2019 році комісією перевірено стан військового
обліку та бронювання громадян України у 11 підприємствах, установах,
організаціях. Проведено звірку із 15 підприємствами, установами та
організаціями. Не здійснено перевірку, згідно плану у 2 організаціях.
Аналіз результатів проведених перевірок свідчить про те, що незважаючи
на постійний контроль з боку посадових осіб Галицького районного
військового комісаріату, стан військового обліку у більшості підприємств,
установ та організацій не в повній мірі відповідає вимогам Законів України,
інших нормативно – правових актів, потребує додаткового контролю зі
сторони посадових осіб Бурштинської міської ради.
Крім того, хочу відмітити, що ведення військового обліку і бронювання
на деяких підприємствах, установах та організаціях, які підлягали перевірці у
2019 році покращився у зрівнянні з минулим 2018 роком. Плануючі
документи, щодо військового обліку та бронювання розроблені у
відповідності до "Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 та "Порядку бронювання
військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами,
установами і організаціями на період мобілізації та воєнний час",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р.
№45 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018
року № 12). Керівники підприємств та призначенні відповідальні посадові
особи проводять роботу з цих питань.
Краще організація роботи з питань військового обліку громадян
України оцінюється в таких установах та організаціях як Бурштинський
торгівельно-економічний коледж (керівник – Козак Андрій Романович),
Бурштинський енергетичний коледж (керівник – Джура Олександр
Дмитрович).
У гіршу сторону оцінюється робота з питань ведення військового
обліку в КП «Житловик» (директор –Марчук Віктор Іванович).
Проблемними питаннями є:
- низький рівень розуміння посадовими особами органів державної влади,
місцевого самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ і
організацій важливості військового обліку, внаслідок чого іноді має місце
поверхневе, а часом безвідповідальне ставлення до його ведення.

Керівництвом підприємств не контролюється і не забезпечується
беззастережне дотримання громадянами правил військового обліку;
- недостатній рівень підготовленості військово-облікового персоналу,
іноді відсутність зацікавленості у якісному виконанні покладених на них
обов’язків;
- недотримання військовозобов’язаними та призовниками встановлених
законодавством правил військового обліку, відсутність на підприємствах,
установах та рганізаціях роз’яснювальної роботи з громадянами по їх
виконанню.
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