Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 28.10.2021 року
м.Бурштин

№ 198

Про стан військового обліку
на території Бурштинської міської територіальної
громади за І-ІІІ квартал 2021 року
Відповідно до статей 33, 34, 35, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», статей 18, 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 «Про
затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов'язаних» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 06.02.2019 №
74), Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12 «Про внесення змін
до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими
державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і
організаціями на період мобілізації та на воєнний час» (далі – Законодавство з питань
військового обліку), з метою забезпечення функціонування системи військового обліку та
контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку i за дотриманням ними
встановлених правил військового обліку, своєчасного бронювання військовозобов’язаних за
підприємствами, установами i організаціями на період мобілізації та на воєнний час,
завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі
мобілізації та керуючись ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Інформацію про стан військового обліку на території Бурштинської міської
територіальної громади за І-ІІІ квартал 2021 року провідного спеціаліста з військового обліку
відділу кадрової роботи та військового обліку Лілії Сацюк взяти до відома (додається).
2. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на провідного
спеціаліста з військового обліку відділу кадрової роботи та військового обліку Лілію Сацюк.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови
Ростислава Стаська.

Міський голова

Василь АНДРІЄШИН

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 28.10.2021 № 198
Інформація
про стан військового обліку на території Бурштинської міської ради
за І - ІІІ-ій квартал 2021 року
Станом на 15.10.2021 р. на військовому обліку в Бурштинської міській територіальній
громади знаходиться 4256 військовозобов’язаних та 679 призовників.
Щоденно згідно з графіком роботи здійснюється взяття на військовий облік та зняття з
військового обліку громадян.
За I півріччя 2021 року прийнято на військовий облік -135 осіб.
Знято з військового обліку – 69 осіб.
Видано довідок про сімейно-майновий стан призовника – 89 шт.
На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у 2021
році до призовної дільниці Галицького районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки приписано 87 юнаків допризовного віку. За ухилення від явки до
призовної дільниці, Бурштинською міською радою направлено до Національної поліції
України звернення про розшук 4 осіб. У квітні-травні 2021 року здійснювалися заходи щодо
проведення весняного призову громадян на строкову військову службу (303 юнака).
Призвано на строкову військову службу 4 призовника. Осінньому призову підлягають 456
чоловік. Станом на 08.10.2021 року на строкову військову службу відправлено 2 юнаки, 1призначений.
Залучено до військової служби за контрактом - 8 осіб.
Однією із функції військового-обліку є перевірка стану ведення військового обліку в
організаціях, установах, підприємствах, навчальних закладах. Але на підставі рішення КМУ
щодо встановлення тимчасового режиму надзвичайної ситуації по всій країні, постанови
КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу
COVID-19», у зв’язку з значним погіршенням епідеміологічної ситуації на COVID-19 на
території України, та з метою попередження виникнення і розповсюдження серед громадян
випадків захворювання на короно вірусну інфекцію відповідно до вимог Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання
виникненню і поширення короно вірусної інфекції» від 17.03.2020 № 3219 та на підставі
наказів та розпоряджень Вищих штабів заплановані заходи виконані не у повному обсязі, а
саме робота щодо перевірки стану військового обліку та бронювання на підприємствах,
організаціях, установах, органах місцевого самоврядування, на залучення керівників та
відповідальних осіб до ведення військового обліку та наданню допомоги підприємствам,
установам та організаціям, які раніше не вели військовий облік з різних причин не
проводилася.
Одним з основних недоліків ведення військового обліку є потреба оновлення
відповідно до вимог Постанови КМУ від 07.12.2016 р. № 921«Про затвердження Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» документів і
бланків необхідних для ведення військового обліку.
З метою його усунення рекомендується:
1. Використовувати кожне прибуття призовників і військовозобов’язаних з особистих
питань до міської ради, центру надання адміністративних послуг для звіряння їх облікових
даних із картками первинного обліку.
2. Взаємодіяти з відділами територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки, здійснювати письмове інформування про призначення, переміщення і звільнення
осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

3. Старостам забезпечити відпрацювання особових карток на призовників
(військовозобов’язаних), які зареєстровані по старостинських округах.
4. Організовувати і забезпечувати оповіщення призовників та військово-зобов’язаних
про їх виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
5. Своєчасно складати і подавати списки громадян, які підлягають приписці до
призовної дільниці.
6. Ведення та зберігання журналів обліку результатів перевірок стану військового
обліку призовників і військово-зобов’язаних з даними територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки.

Керуючий справами виконавчого комітету

Надія КИЦЕЛА

