
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

Про поліпшення стану військового обліку   

військовозобов’язаних та призовників на  

підприємствах, установах та організаціях  

міста  Ужгород  
 

 

 Відповідно до статті 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, 

“Про військовий обов’язок і військову службу”,  з метою поліпшення стану 

військового обліку  військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, 

установах та організаціях міста Ужгород,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Керівникам підприємств, установ та організацій міста   незалежно від 

форм власності і підпорядкування:   

 1.1. Забезпечити: 

 організацію та якість ведення військового обліку 

військовозобов’язаних та призовників за правилами та формами, що 

встановлюються  Міністерством оборони України; 

 організацію та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації 

та  воєнний час; 

 1.2. Здійснювати: 

 постійний контроль за наявністю повного комплекту нормативних 

документів з  бронювання військовозобов’язаних та дотриманням правил 

військового обліку; 

 прийняття на роботу  військовозобов’язаних і призовників  виключно 

після взяття їх на військовий облік в установленому порядку, при цьому 

враховувати зміни в нормативно-правовій базі щодо військового обліку; 

 1.3. Повідомляти у письмовій формі Ужгородський  об’єднаний 

міський військовий комісаріат  щодо військовозобов’язаних і призовників, 

прийнятих на роботу  або звільнених з роботи  у 7-денний термін з моменту 

прийняття  чи звільнення; 

 1.4. Розробити заходи щодо покращення ведення обліку 

військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних; 



1.5. Надати до 10 листопада 2016 року до Ужгородського об’єднаного   

міського військового комісаріату  списки працівників, які не досягли 

граничного віку перебування у запасі (до 60 років). 

2. Підготувати до 10 листопада  2016 року та подати  Ужгородському  

об’єднаному міському військовому комісаріату: 

списки осіб, які набули громадянства України протягом 5 останніх 

років за визначеною формою, що додається 

Ужгородський міський відділ Головного  

управління Державної міграційної служби 

України в Закарпатській області 

 

списки призовників за 2016 рік, відносно яких ведеться дізнання або 

досудове слідство 

Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області, 

Ужгородський відділ поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Закарпатській області 

 

списки осіб, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або 

арешту за 5 останніх років за визначеною формою, що  додається 

Ужгородський міськрайонний суд 

 

списки призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами 

за 5 останніх років за визначеною формою, що додається 

Ужгородська медико-соціальна експертна      

комісія 

 3. Ужгородському міському відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції в Закарпатській області відповідно до п. 

4 ст. 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", у 7-

денний термін повідомляти Ужгородський об’єднаний міський військовий  

комісаріат про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені 

та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті 

призовників або військовозобов’язаних  та вилучення військово-облікових 

документів.   

4. Відділу охорони здоров’я забезпечити роботу військово-лікарської  

комісії в Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріаті  

щодо визначення придатності громадян України  для проходження служби в 

Збройних Силах України. 

5. Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріату: 

утворити комісію з питань перевірки стану військового обліку і 

бронювання громадян України на підприємствах,  установах та організаціях 

міста   незалежно від форм власності і підпорядкування ; 



розробити та подати на погодження міському голові план проведення 

перевірок (звірок) стану військового обліку і бронювання громадян України 

на підприємствах, установах та організаціях міста   незалежно від форм 

власності і підпорядкування; 

спільно із прес-службою міської ради залучати засоби масової 

інформації  для  пропаганди конституційного обов’язку громадян по захисту 

Батьківщини; висвітлення позитивних сторін життя та діяльності Збройних 

Сил України; реформування і комплектування військовослужбовцями  

Збройних Сил України та інших військових формувань України; 

відповідальності за порушення законодавства про військовий обов’язок і 

військову службу; 

проаналізувати подані списки та  забезпечити взяття громадян, які не 

перебувають на військовому обліку, проте повинні перебувати, із подальшим 

зарахуванням до запасу Збройних Сил України та інших військових 

формувань; 

забезпечити виключення із військового обліку громадян України, які 

були визнані інвалідами та за рішенням військово-лікарської комісії будуть 

визнані непридатними для проходження військової служби; 

розглянути у випадках, передбачених законодавством, справи про 

адміністративні порушення та накладати адміністративні стягнення відносно 

осіб,   на які покладені обов’язки військового обліку на підприємствах, 

установах та  організаціях міста   незалежно від форм власності та 

підпорядкування; 

інформувати виконком  про хід виконання рішення до  31 грудня 2016 

року. 

 6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                      Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 


