Україна
ГЕРЦАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«
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Про завдання щодо організації і
ведення військового обліку на
території Герцаївського району у
2019 році
Керуючись ст. ст. 6, 27, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», ст. 33 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921
«Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних», на виконання розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 24 січня 2019 року № 50-р «Про стан
військового обліку на території Чернівецької області у 2018 році та завдання
щодо його організації і ведення у 2019 році», з метою забезпечення
функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням
громадянами України військового обов’язку і за дотриманням ними
встановлених
правил
військового
обліку,
своєчасного
бронювання
військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період
мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни
військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації:
1.
Затвердити заходи щодо забезпечення функціонування системи
військового обліку на території Герцаївського району на 2019 рік, що
додаються.
.
2.
Утворити району комісію з перевірки стану військового обліку на
території Герцаївського району у 2019 році та затвердити її склад, що
додається.
3.
Затвердити план проведення перевірок стану військового обліку на
території Герцаївського району у 2019 році, що додається.
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4. Відділу управління персоналом та нагород апарату районної
державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної
державної адміністрації забезпечити ведення персонального військового обліку
призовників і військовозобов’язаних, які працюють в районній державній
адміністрації, відповідно до вимог законодавства з військового обліку.
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5. Керівникам підприємств, установ, організацій району, рекомендувати
міському та сільським головам у межах визначених повноважень,^ взяти на
особистий контроль роботу з приведення військового обліку у відповідності до
вимог нормативних документів, а також виконання завдання щодо
забезпечення функціонування системи військового обліку на_ території
відповідальності.
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6. Рекомендувати міському та сільським головам у межах повноважень
спільно з Герцаївським районним військовим комісаріатом:
1) проаналізувати стан ведення військового обліку на відповідній
території та видати розпорядження (накази) щодо організації та ведення
військового обліку у 2019 році, якими затвердити заходи щодо покращення
функціонування системи військового обліку, завдання з методичного
забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, „
відповідальних за його організацію та ведення. Надіслати примірник
розпорядження (наказу) до районної державної адміністрації, Герцаївського - військового комісаріату;
2) взяти на особистий контроль роботу з приведення військового обліку
-д
у відповідності до вимог нормативних документів, а також виконання завдання -_~
щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на відповідній
території.
7. Рекомендувати Герцаївському відділенню Сторожинецького відділу
головного управління Національної поліції в Чернівецькій області:
1) організувати тісну взаємодію з Герцаївським районним військовим
комісаріатом щодо розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів
громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;
2) організувати подання списків громадян до військових комісаріатів, які
зараховані (звільнені) в (із) органи (-ів) Національної поліції.
8. Рекомендувати Герцаївському районному відділу державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у^_
Чернівецькій області організувати тісну взаємодію з Герцаївським районним
військовим комісаріатом та повідомляти у семиденний термін Герцаївський
районний військовий комісаріат про зміну військовозобов’язаними і
призовниками прізвища, ім’я та по батькові, сімейного стану, про випадки
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реєстрації смерті та вилучення ^військово-облікових доі^ мєїт
посвідчень, а також інших даних.
9. Рекомендувати Комунальному закладу «Герцаївськ^^ай'
організувати контроль з питань військового обліку та наданш ^
термін даних про військовозобов';’^заних і призовників!
інвалідами.
10. Відділу організаційного забезпечення, з питань в н у т р іш ^ )їїполгтиМ 5
та доступу до публічної інформації апарату районної державйо’^ адшністрації"^
організувати інформаційний супровід функціонування си стем ц Г ^^ькрвого
обліку в районі.
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1) Організувати
контроль за ведення
військового " о^Тку
підприємствах, в установах і організаціях на території району; у
2) забезпечити участь у перевірці стану військовог
- обліку
представників районного військового-комісаріату, що вкліотен^^о с ^ а д у
комісії з перевірки стану військовотбЗцбліку на території Герцаївського“^ й р ^ Г
^
1- і г - ч
у визначені планами строки;
^
І
3) забезпечити участь посадових осіб Герцаївського”_: військового
і
комісаріату у інструкторсько-методичних заняттях та заходах з^підвиіцення ^
кваліфікації відповідальних за ведення військового обліку;
ч‘ 4) надавати методичну допомогу керівникам структурн^их^^шдщ здщ вз ^ = ч
районної державної адміністрації, головам міської та сільських рад цорганізаці ^%^
та веденні військового обліку; ч_:Г!^_
5) надати до 15 січня 2020 року голові районної державцр'Садміністрації
інформацію про стан військового обліку у 2019 році та пропозиції^щодо його
поліпшення.
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12. Відділу взаємодії
з правоохоронним органами,-^“ЮборонноіК- ї^-,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи, з питань цивільного захисту апарату
районної
державної
адміністрації
інформувати
районну^, державну адміністрацію про хід виконання цього розпорядження до 20-(Ви2Ш9 £оку. _
13. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, О б о р о н н о ї, 2- -—^ мобілізаційної, режимно-секретної роботи, з питань цивільного захисту а п а р а т у --^ і^
районної державної адміністрації підготувати до 5 лютого 2020 року проект “
розпорядження районної державної адміністрації щодо стану військового ~
обліку у 2019 році та завдання на 2020 рік.
14.
Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за’*собою.
В.о. голови районної
держ авної адміністрації
Т. Глібочану

