УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 25.01.2017 р.

м. Яремче

№13-р

Про стан військового обліку
за минулий 2016 рік та завдання
на 2017 рік на території
Яремчанської міської ради
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року
№921 «Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних» щодо стану військового обліку і
бронювання військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах, організаціях на тереторії Яремчанської міської
ради проведена наступна робота.
Згідно з планом перевірок районного військового комісаріату у 2016 році
перевірено стан військового обліку та бронювання кадрів міської, селищнійої
і сільських радах та на 5 підприємствах регіону. Крім того, стан військового
обліку та бронювання кадрів було перевірено в період з 15.09.2016 року по
19.10.2016 року комісіями обласної державної адміністрації та оборонномобілізаційного відділу командування «Захід».
В цілому, за результатами перевірок, стан військового обліку та
бронювання кадрів у міській, селищній і сільських радах, на підприємствах,
в установах, організаціях оцінюється, як такий ,що відповідає встановленим
вимогам.
Позитивно організація роботи з цього питання оцінюється в
Микуличинській, Яблуницькій сільських радах Яремчанської міської ради, а
також у Яремчанській ЦМЛ, виконкомі Яремчанської міської ради, ТОВ
«Пансіонат Карпатські зорі».
В той же час, при перевірці виявлено низку недоліків в організації
військового обліку, які в подальшому можуть вплинути на стан військового
обліку та бронювання кадрів .
В
порушення
п.12
"Положення
про
військовий
облік
військовозобов’язаних і призовників", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.94року №377 у Яремчанській міській раді
відсутній військово - обліковий персонал, що веде до невиконання ст.18
Закону України "Про мобілізаційну підготовки та мобілізацію" та ст. 38
Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо
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забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення військового
обліку військовозобов'язаних і призовників,бронювання військовозобов'язаних
на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання
військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Крім того в порушення вимог п.15 "Положення про військовий облік
військовозобов’язаних і призовників", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07.12.16 року №921 у Поляницькій та Татарівській
сільських радах Яремчанської міської ради відповідальні за ведення
військового обліку призначені без узгодження з Надвірнянським районним
військовим комісаріатом.
Така ж ситуація і у більшості підприємств, установ та організацій, де в
кращому разі обов’язки щодо ведення військового обліку покладені на
начальників відділів кадрової роботи , але посадові інструкції щодо ведення
військового обліку, для них не розроблені. Як результат тільки на деяких
підприємствах робота щодо ведення військового обліку ведеться постійно та в
плановому порядку. На решті підприємств, організацій та установ не
виконуються вимоги ст.21 Закону України "Про мобілізаційну підготовки та
мобілізацію " та ст. 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» щодо ведення обліку військовозобов'язаних і призовників із числа
працюючих, не здійснюються заходи щодо бронювання військовозобов'язаних
на період мобілізації та на воєнний час і не надається звітність із цих питань
відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам
місцевого самоврядування в установленому порядку, а саме:
- при прийнятті громадян на роботу наявність у них військовооблікових документів (у військовозобов’язаних військових квитків або
тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, а у призовників –
посвідчень про приписку до призовних дільниць) не перевіряються, мають
місце випадки прийняття на роботу громадян, які не перебувають на
військовому обліку за місцем проживання;
- звірка особових карток робітників, службовців з військовими
квитками та посвідчень про приписку до призовних дільниць не проводиться
або проводиться формально;
- звірка особових карток робітників, службовців та посвідчень про
приписку до призовних дільниць з обліковими даними військового
комісаріату не проводиться;
- зміни у військовозобов’язаних і призовників сімейного стану, адреси
місця проживання, технічної підготовки, освіти в відповідні військові
комісаріати у встановлені строки не подаються;
- бронювання військовозобов’язаних із числа інженерно-технічних
працівників і кваліфікованих робітників своєчасно не оформлюється;
- про заново прийнятих на роботу чи звільнених з роботи
(відрахованих), працівників у військові комісаріати не повідомляється;
- не повідомляються відповідні військові комісаріати про прийняття на
облік військовозобов’язаних та призовників, які заявили про зміни в стані
здоров'я;
- при прийнятті на роботу в заяві, чи звільненні з роботи, в обхідному
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листку, від військовозобов’язаних та призовників не вимагається відмітка
військового комісаріату.
Відсутні у перевірених органах місцевого самоврядування на
підприємствах, установах та організаціях стенди (плакати) з правилами
військового обліку.
Враховуючи вищенаведене та з метою покращення військово-облікової
роботи,
1.Спільно з Надвірнянським районним військовим комісаріатом
розглянути стан справ з організації військового обліку та бронювання на
нарадах з залученням селищного та сільських голів, керівників підприємств,
установ, організацій, відділу державної реєстрації виконавчого комітету
Яремчанської
міської ради та відділу ДРАЦСу, органів поліції, які
здійснюють облік громадян, та прийняти дієві заходи щодо покращення
військово-облікової роботи.
2.Селищному та сільським головам,керівникам підприємств, установ та
організацій привести організацію військово-облікової роботи у відповідність
до вимог законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про
військовий обов’язок і військову службу", "Положення про військовий облік
військовозобов’язаних і призовників", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07.12.16 року № 921, наказів Міністра оборони України
від 15.12.10 року №660 та від 15.10.96 року № 290.
3.Запропонувати керівникам лікувальних закладів, відділу державної
реєстрації виконавчого комітету Яремчанської міської ради та відділу
ДРАЦСу, інших організацій, або підприємств та установ, що здійснюють
експлуатацію будинків, забезпечити виконання ст.38 Закону України від "Про
військовий обов’язок і військову службу".
4.Надвірнянському районному військовому комісаріату (С.ЛУЦЮК) для
забезпечення стійкого порядку відновлення (уточнення) військового обліку
мобілізаційних ресурсів на території Яремчанської міської ради у військовому
комісаріаті проводити перевірку стану обліку та заняття з представниками по
оповіщенню пункту збору і поставки мобілізаційних ресурсів згідно з
графіком (додаток 1).
5. Селищному та сільським головам, керівникам підприємств, установ та
організацій регіону незалежно від підпорядкування і форм власності спільно з
Надвірнянським районним військовим комісаріатом провести звірку облікових
даних на військовозобов’язаних (транспортні засоби), що працюють
(перебувають на обліку) на підприємствах, в установах, організаціях
відповідно до плану (додаток 2).
6. Затвердити склад комісії для проведення перевірок стану військового
обліку
в
міській,селищній
і
сільських
радах
на
підприємствах,установах,організаціях,
які
знаходяться
на
території
Яремчанської міської ради (додаток 3).
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7. Направляти працівників міської, селищної та сільських рад,
відповідальних за ведення військового обліку, для звірок облікових карток
райвійськкомату з картками первинного обліку органів місцевого
самоврядування відповідно до плану звірок та забезпечити роботу комісії
РВК щодо проведення перевірки стану військового обліку.
8. Керівникам підприємств, установ, організацій регіону незалежно від
підпорядкування і форм власності:
- за розпорядженням військового комісара направляти в Надвірнянський
районний військовий комісаріат працівникиків визначеної категорії для
проходження ними медичної комісії, звірки облікових даних ;
- направляти у Надвірнянський районний військовий комісаріат
відповідального працівника за ведення військового обліку і бронювання, для
звірки особових карток ф. П-2 з обліковими даними військового комісаріату;
- підтримувати постійну взаємодію з військовим комісаріатом з питань
строків
та
способів
звірки
даних
особових
карток,
списків
військовозобов'язаних і призовників з обліковими даними військового
комісаріату, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення
військовозобов'язаних і призовників, надавати дані про наявність
транспортних засобів;
- забезпечити роботу комісії РВК щодо проведення перевірки стану
військового обліку.
9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на Надвірнянський районний військовий комісаріат.
10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та
військовим комісаром Надвірнянського районного військового комісаріату
підполковником Сергієм Луцюком.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 25.01.2017р № 13-р

МІСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ ТА СІЛЬСЬКИХ РАД
1.

Яремчанська

684

Гнип’юк О.А.

0971792159

18
20

2. Микуличинська

413

Савчук Л.Ю.

0987934443

3. Татарівська

130

Ясінський Ю.П.

0969335919

4. Ворохтянська

315

Палійчук М.І.

0676001328

320

Бервінова С.І.

0967197395

79

Тимофій М.І.

0978687139

21

24

5.

Яблуницька

25
27

6. Поляницька

Начальник відділення обліку і бронювання
Надвірнянського районного військового
комісаріату майор
А.А. Колеснеков

Керуючий справами
міськвиконкому

О.В. Шимко

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

№ тел.

Травень

Прізвище, ім’я по
батькові особи
відповідальної за облік.

Квітень

Кількість
в/зоих

Березень

Назва сільської ради ,
підприємства, установи,
організації

Лютий

№
п/п

Січень

ПЛАН–ГРАФІК
проведення занять по мобілізаційному розгортанню на 2017 навчальний рік
на території Яремчанської міської ради
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Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 25.01.2017р № 13-р
ПЛАН–ГРАФІК
проведення звірок з підприємствами, установами, організаціями на 2017 рік на території Яремчанської міської ради
1 Управління освіти
2
3
4
5

6

7

Яремчанського
міськвиконкому
ТзОВ «Скорзонера»
с.Поляниця
ТзОВ «ПАРКТУР»
с.Поляниця
Яремчанська ЦМЛ
м.Яремче,
вул.Довбуша,15
Карпатський
Національний природний
парк
м.Яремче, вул.Стуса,6
КЗ Ворохтянський
обласний кістковотуберкульозний
санаторій «Смерічка»
смт.Ворохта,
вул.Галицького,65а
ДЗ Дитячий
спеціалізований
(спеціальний)санаторій
«Прикарпатський» МОЗ
України
Яремче, вул.Свободи,315

125

Соловчук Р.Д.

2-23-34

42

Родзоняк Р.І.

03434
37-2-89

39

Ковальчук В.М.

3-72-92

165

Мотрук І.П.

0973963035

10
13

16
77

Стефанюк М.В.

2-27-31

38

Кріпчук М.І..

0966358160

21
91

Пономаренко Р.І.

0984472225

7

8

9

10

11

12

13

14

Західна філія ТзОВ
«Зірка Буковелю»
с.Поляниця,
уч.Щивки,220
ДЗ Спеціалізований
(спеціальний)санаторій
«Гірське Повітря» МОЗ
України
смт.Ворохта,
вул.Галицького,5
ТзОВ «Пансіонат
Карпатські Зорі»
м.Яремче,
вул.Петраша,6а
ДП «Ворохтянське лісове
господарство»
смт.Ворохта,
вул.Галицького,118
Медичний
Реабілітаційний Центр
МВС України «Кремінці»
с.Татарів,
вул.Шевченка,1

23
62

Овод О.В.

044-50-62-033

24
15

Сказкіна Ю.Д.

0633277098

48

Сенчук М.В.

(03434)
2-23-38

28
68

Тринцолін О.М.

4-13-53

30
18

Саватєєва К.О.

0680575936

1

Дитячий санаторій
«Сніжинка»
м.Яремче,вул.Галицька,1

16

Вонова В.І.

(03434)
2-24-59

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради
Яремче, вул.Свободи,266

12

Вацик Р.М.

0955876926

8

15

16

17

18

Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства
м.Яремче,вул.Довбуша,81
Міське комунальне
підприємство
м.Яремче
вул.Свободи,261
Територіальний центр
соціального
обслуговування (надання
соц.послуг) м.Яремче
вул.Свободи,300
КП «Благоустрій»
М.Яремче
вул.Свободи,261

5
11

Небелюк Р.М.

2-27-63

4
13

Холява Д.К.

2-23-54

7
6

Яківчук Т.В.

0679103808

12

Палійчук М.П.

0673438887

8

Начальник відділення обліку і бронювання
Надвірнянського районного військового
комісаріату майор
А.А. Колеснеков

Керуючий справами
міськвиконкому

О.В. Шимко
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Додаток 3
до розпорядження міського голови
від 25.01.2017р № 13-р
СКЛАД
комісії для проведення перевірок стану військового обліку на території Яремчанської міської ради
Голова комісії:
Перший заступник міського голови
Члени комісії:
Начальник
відділення обліку та бронювання сержантів
і солдатів запасу
майор
Старший офіцер
відділення обліку та бронювання сержантів
і солдатів запасу
капітан
Відповідальний виконавець
відділення обліку та бронювання сержантів
і солдатів запасу
старший солдат
Старший офіцер
відділення офіцерів запасу і кадрів
молодший лейтенант

Т.В. КЛИМ’ЮК

А.А.КОЛЕСНИК

У.Я. ІВАСЮТИН

С.І. ІКОНОВА
Г.В. КИСЛЯК

Військовий комісар
Надвірнянського районного військового комісаріату
підполковник
С.С.ЛУЦЮК
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Додаток 4
до розпорядження міського голови
від 25.01.2017р № 13-р

ПЛАН–ГРАФІК

МІСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ ТА СІЛЬСЬКИХ РАД
1.

Яремчанська

684

Гнип’юк О.А.

0971792159

18
20

2.

Микуличинська

413

Савчук Л.Ю.

0987934443

3.

Татарівська

130

Ясінський Ю.П.

0969335919

21

24
4.
5.
6.

Ворохтянська
Яблуницька
Поляницька

315

Палійчук М.І.

0676001328

320

Бервінова С.І.

0967197395

79

Тимофій М.І.

0978687139

25
27

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

№ тел.

Травень

Прізвище, ім’я по
батькові особи
відповідальної за облік.

Квітень

Кількість
в/зоих

Березень

Назва сільської ради ,
підприємства, установи,
організації

Лютий

№
п/п

Січень

перевірок стану військового обліку міської,селищної та сільських рад , на підприємствах , установах , організаціях на
2017 рік на території Яремчанської міської ради

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ,ОРГАНІЗАЦІЇ
7
8
9
10

11

12

13

Управління освіти
Яремчанського
міськвиконкому
ТзОВ «Скорзонера»
с.Поляниця
ТзОВ «ПАРКТУР»
с.Поляниця
Яремчанська ЦМЛ
м.Яремче,
вул.Довбуша,15
Карпатський
Національний природний
парк
м.Яремче, вул.Стуса,6
КЗ Ворохтянський
обласний кістковотуберкульозний
санаторій «Смерічка»
смт.Ворохта
вул.Галицького,65а
ДЗ Дитячий
спеціалізований(спеціаль
ний)санаторій
«Прикарпатський»МОЗ
України
Яремче, вул.Свободи,315

125

Соловчук Р.Д.

2-23-34

42

Родзоняк Р.І.

03434
37-2-89

39

Ковальчук В.М.

3-72-92

165

Мотрук І.П.

0973963035

10
13

16
77

Стефанюк М.В.

2-27-31

38

Кріпчук М.І..

0966358160

21
91

Пономаренко Р.І.

0984472225

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

№ тел.

Травень

Прізвище, ім’я по
батькові особи
відповідальної за облік.

Квітень

Кількість
в/зоих

Березень

Назва сільської ради ,
підприємства, установи,
організації

Лютий

№
п/п

Січень

11

14

15

16

17

18

19

Західна філія ТзОВ
«Зірка Буковелю»
с.Поляниця,
уч.Щивки,220
ДЗ Спеціалізований
(спеціальний)санаторій
«Гірське повітря» МОЗ
України
смт.Ворохта
вул.Галицького,5
ТзОВ «Пансіонат
Карпатські Зорі»
м.Яремче,
вул.Петраша,6а
ДП «Ворохтянське лісове
господарство»
смт.Ворохта,
вул.Галицького,118
Медичний
Реабілітаційний Центр
МВС України «Кремінці»
с.Татарів,
вул.Шевченка,1
Дитячий санаторій
«Сніжинка» м.Яремче
вул.Галицька,1

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

№ тел.

Травень

Прізвище, ім’я по
батькові особи
відповідальної за облік.

Квітень

Кількість
в/зоих

Березень

Назва сільської ради ,
підприємства, установи,
організації

Лютий

№
п/п

Січень

12

23
62

Овод О.В.

044-50-62033

24
15

Сказкіна Ю.Д.

0633277098

48

Сенчук М.В.

(03434)
2-23-38

28
68

Тринцолін О.М.

4-13-53

30
18

Саватєєва К.О.

0680575936

1
16

Вонова В.І.

(03434)
2-24-59

20

21

22
23

24

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради
Яремче, вул.Свободи,266
Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства
м.Яремче,
вул.Довбуша,81
Міське комунальне
підприємство м.Яремче,
вул.Свободи,261
Територіальний центр
соціального
обслуговування (надання
соц.послуг) м.Яремче,
вул.Свободи,300
КП «Благоустрій»
Яремчанської МР
вул.Свободи,261

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

0955876926

Серпень

Вацик Р.М.

Липень

12

Червень

№ тел.

Травень

Прізвище, ім’я по
батькові особи
відповідальної за облік.

Квітень

Кількість
в/зоих

Березень

Назва сільської ради ,
підприємства, установи,
організації

Лютий

№
п/п

Січень

13

5
11

Небелюк Р.М.

2-27-63

4
13

Холява Д.К.

2-23-54

7
6

Яківчук Т.В.

0679103808

8
12

Палійчук М.П.

Начальник відділення обліку і бронювання
Надвірнянського районного військового
комісаріату майор
А.А. Колеснеков

0673438887

Керуючий справами
міськвиконкому

О.В. Шимко
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