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Про орzанiзацiю усунення
неdолiкiв по веdенню вiйськовоzо
облiку на mерumорii Кам'янкg-
Бузькоzо району

ВiДПОВiднО Закону Украiни пПрс Mic:rleBi i{t-i,},,J.,;:l_{jjl; ?:,!jt:lj. l, :,.

Закону УкраiЪи кПро мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю>, ст. З8 Закону
УКРаiНи пПро вiйсъковий обов'язок i вiйськову службу>>, <<ГПЬложення про

v?ВiйСьковий облiк вiйськовозобов'язаних>), затвердженого постановою Кабiнетf
MiHicTpiB Украiни вiд 09.06. |994 Ns377, Порядку бронювання
ВiЙСьКОвозобов'язаних за органами державноi влади, iншими державними
ОРГанаМи, органами мiсцевого самоврядування та пiдприемствами, установами i
ОРГаНiЗацiями на перiод мобiлiзацii та на военний час, затвердженого постановок}
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04.02.2015 Jф 45, IнструкцiТ з органiзацii ведення
вiйськового облiку вiйськовозобов'язаних i призЬвникiв в органах мiсцевого
СаМОВряДування, на пiдприемствах, в установах, органiзацiях i навчальних
закладах, затвердженоТ наказом MiHicTpa оборони УкраТни вiд 15.12.2а10 }lЪ 66Q,
З N,IеТоЮ полiпшення рiвня вiЙськового облiк;ч т& ба,] j;,,,,]_:.,,i"";

вjйськовозобов'язаних в органах л,tiсцевоl{:i ._,].,.ri.l|l_,., l,,, j|,..i" :],i .]_.: i ..

ycTaI{oвax та оргаr+iзацiях району т& 1чgllgg"ня недс;-liкiв в цiй роботi:
l. Вiйськовому KoMicapy

KoMicapiaTy HiMKo I.Я.:
Кам'янка-Бузького

1.1. Провести навчання з вiдповiдаJIьними за ведення вiйсъкового облiку
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй району з
питання ведення вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних.

1.2. Провести перевiрки стану вiйськового облiку в органах мiсцевого
самоврядування, на пiдприемствах, в установах та органiзацiях району. Пiдсумки
перевiрок розглянути по завершеннi року на нарадi при головi

райдержадмiнiстрацiТ.
2. Виконавчим KoMiTeTaM MicbKoi, селищних та сiльських рад" KepiвH}dкal\,[

пiдприсмств, установ, органiзацiЙ спiльнсl ":, ;1],i,;:.\l':,l},|ii;. Е 1 зi,;{l:;., J. .

вiйськовим KoMicapiaToM :

2.|. Провести аналiз тасклас,ти плаIJзаходiв Lцt]до усунення недолiкiв,
виявлених при перевiрчi (згiдлто з додатком) та негайно приступити до ik
усунення.
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.Щодаток
до розпорядження голови
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вiд <ё " lqаЩ_201i року

пЕрЕлIк нtrдолIкIв,
виявлених при перевiрчi стану вiйськового облiку та бронювання в органах

мiсцевого самоврядування, на пiдприсмствах, в установах та органiзацiях

недолiки, виявленi комiсiсю Лъвiвського обласного вiйсъкового

KoMicapiaTy:
- стан вiйськового облiку та бронювання не в повнiй Mipi вiдповiдае вимогам

законiВ Украiни, Iнструкцii з органiзацii ведення вiйськового облiку

вiйськовозобов'язаних i призовникiв в органах мiсцевого самоВРяДУВаННЯ, На

пiдприемствах, в установах, органiзацiях 1 навчапьних закладах, затверджено1

нак€tзом MiHicTpa оборони УкраiЪи вiд |5.12.2010 Jф 660 (далi - IнструкцiТ),

Порядку бронювання вiйськовозобов'язаних за органами державноi влади,

iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування ъа

пiдприемствами, установами i органiзацiями на перiод мобiлiзацiт та на воснний

час, затВердженоГо постановоЮ Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04.02.2015 J\ъ 45

(далi - Порядку бронювання);
- документи з питань

номенклатурi справ;
- правила вiйськового

мiсцi;

вiйськового облiку, якi е в наявностi не вiдповiдаютъ

облiку не виготовлено та не встановлено на видному

- журн€lЛ звiроК та перевiрок не вiдповiда€ вимогам гrередбаченими flодатком
2 Порядку вiйськового облiку i Порядку бронювання;

- поб_члова KapToTeK}1 первинноi,о облiку' не вiдповi,.lаlЕэTь |*Иl\t{}l'эl1{

лере:дбаче}tих IIорядком вiйськсlвOго облiку га IItlрядltоьп брсэri[оваtt}{яi

- У двадцятИ вiдссlт.ках картOк rrýрвFr}iногt] *блiку вiйськовоэсlбов'я*за}lriх

вiдсу.iнi записи про змirrУ у ciMeйHottly cTarri, мiс:r{я роботи та 1irц]t}д],i{е}:{I-Ifl ,эi:,еЁi;

- не здiйСн}о€ться бронювання гlраiiiвtiикiВ *ргаt+iВ мiс,lцевоГФ са},{*lзРЯltr,VВаННЯ;

- при прийнят.гi на роботу 5l вiйськовозс]ýt,в'я:]а}tи l ле rtеревiряt]ТЬСя llаявrэi*:,гь

r*iiiськово-об;riкових документ,iв. }iи:}начL*них ч l]YHKтax З ,4 з,а'3,5 iис,1,1эукIliТ;

- записи у роздiлi it t<вiд*ь,tс,сэ-i fiрс вiйськовий облiк>> t_lсоб*вих карl,ок

т.иriовсlт форь,lи п_2 tIрацюючих на rлiдгlрисмствах вiйськовtlзсrбов'я:ЗаilиХ {,,i1

призOвнI4ц1u ,r. вiдповiiа}оТI], Вимогам fiункт.y 40 ПорядкУ i в гtrзафi i<Кitтегr:;зiя

об;riку> не записанi серiя.га l]GfuIep BiйcbKoBtl1,o кви,т,ка ч}{ l,L,lh4чilсФý*d}гi}

lтосвiдчеt*ня, в багатьох вiiiськовозобов'яза}+их з iлисла cepэKii.1-iTiB_ r:rэ,;;lа,гiв ij

графi <Група облiку>l Bl{eceHo заilис кНП{}>>, кN4I]С>>, затrцiс,тlt= i}Ci'{fl-tHlnfiT ;ri"l,epll

вiйськоВо*облiковоТ спецiальнсс,r,i{вiд кА:; д* <L{*);;



I
- зв;рка особових картOк працiвникiв пiхrrрI4с]\lсl,в з о6;зiксв}тъ.{ri дФк,чь,{ентам}1

раЙсlнних BiiicbKoBtlx KoMicapiaTiB {tlt;рirэ L'эi.,,t, l,,,iit-{з,,."i;,,l-i,l,,,.. Pr,:},i.,l"; ] i.'.

rlрOводиться;

- вiдсутнiй перелiк посад та професiй вiйськовозOбOв'язаних, якi пiдлягаютъ
бронюванЕю на перiод мобiлiзацii та на воgнний час.

Керiвник апараry

райлержадмiнiсr-рацiТ л.П. Височанська


