
 

                                                                           
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від _19.12.2018__ № __443___ 

м. Покровськ 

 

 

Про стан військового обліку на території міста Покровськ у 2018 році та 

завдання щодо його поліпшення у 2019 році 

 

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 у відповідності до інформації щодо стану військового обліку на 

території міста, відповідно до статей 33, 34, 35, 38 Закону України “Про 

військовий обов’язок і військову службу”, статей 17, 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” (далі – 

Порядок), Постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 року № 45 

“Про затвердження 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”, на виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації   

від 31 січня 2018 року № 178/5-18 «Про стан військового обліку   на території 

Донецької області у 2017 році та завдання щодо його поліпшення у 2018 році», 

керуючись статтями 36,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,- 

 

1. Інформацію про стан військового обліку на території міста за 2018 

рік прийняти до відома. 

2. Затвердити перелік заходів щодо поліпшення стану військового 

обліку у 2019 році (додаток 1) та рекомендувати виконавцям заходів 

здійснювати виконання зазначених заходів. 

3. Затвердити план перевірок стану військового обліку та бронювання 

військовозобовязаних на території міста Покровськ на 2019 рік (додаток 2).  
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4. Затвердити завдання з методичного забезпечення військового 

обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та 

ведення військового обліку, забезпечення функціонування системи військового 

обліку на території міста на 2019 рік (додаток 3). 

5. Затвердити плани звіряння облікових даних підприємств, установ та 

організацій, виконавчих комітетів міських рад з обліковими даними військового 

комісаріату (додаток 4). 

 7.  Відділу з організаційної роботи міської ради  (Крамарова) спільно з 

Покровсько-Ясинуватським об’єднаним міським військовим комісаріатом, 

забезпечити розміщення на офіціальному веб-сайті Покровської міської ради , 

в засобах масової інформації, відомостей про основні положення актів 

законодавства про військовий облік, порядок його ведення та відповідальність 

за порушення. 

8. Службі персоналу Покровської міської ради Донецької області  

(Семячкова) забезпечити ведення персонального військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних, які є працівниками міської ради, 

відповідно до вимог законодавства з військового обліку. 

9.  Покровській ЦРЛ (Шутько) в межах компетенції здійснювати 

контроль за виконанням лікувальними закладами, медико-соціальними 

експертними комісіями обов'язків, визначених законодавством з питань 

військового обліку. 

10. Центру надання адміністративних послуг Покровської міської ради 

Донецької області (Міхєєнко) щомісяця до 5 числа надавати повідомлення 

Покровсько-Ясинуватському обєднаному міському військовому комісаріату 

про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління  міської ради. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Третяка Ю.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова       Р.В.Требушкін  


