
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про  стан військового обліку  військовозобов’язаних 

та призовників на підприємствах, установах та  

організаціях міста  Ужгород на 2018 рік  

 

 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,  виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій міста:  

 1.1. Усунути недоліки,   виявлені під час проведення звірок облікових 

даних військовозобов’язаних та призовників підприємств, установ та 

організацій міста з військово-обліковими даними Ужгородського  об’єднаного  

міського військового комісаріату  у  2017 році . 

 1.2.  Забезпечити: 

  повноту  та якість ведення військового обліку військовозобов’язаних та 

призовників  за правилами і формами, встановленими   постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку 

організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних» (далі Порядок); 

  бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та  воєнний 

час; 

 1.3. Здійснювати: 

 постійний контроль за наявністю повного комплекту нормативних 

документів з  бронювання військовозобов’язаних та дотриманням правил  

ведення 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. 

 1.4. 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. 

 

 2.  Затвердити:   

план проведення перевірок   стану військового обліку і бронювання 

громадян України на підприємствах, установах та організаціях міста   



незалежно від форм власності і підпорядкування Ужгородським об’єднаним 

міським військовим комісаріатом на 2018 рік, що додається; 

план звірок облікових даних підприємств, установ та організацій міста з 

обліковими даними Ужгородського об’єднаного міського військового 

комісаріату на 2018 рік (додається). 

3. Рекомендувати  Ужгородському об’єднаному міському військовому 

комісаріату:   

до 01.02.2018 року утворити комісію з питань перевірки стану 

військового обліку і бронювання громадян України на підприємствах,  

установах та організаціях міста   незалежно від форм власності і 

підпорядкування ; 

спільно із  відділом інформаційної роботи залучати засоби масової 

інформації  для  пропаганди конституційного обов’язку громадян по захисту 

Батьківщини; висвітлення   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; 

спільно з відділом оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного 

захисту населення організувати надання методичної допомоги з питань 

організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних  

і  провести навчально-методичне  заняття з працівниками підприємств, 

установ, організацій міста, відповідальними   за ведення військового обліку;  

інформувати виконком  про хід виконання рішення до  31 грудня 2018 

року. 

4. Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради повідомляти щомісяця до 5 

числа Ужгородський об’єднаний міський військовий комісаріат про 

реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій згідно з додатком 6 

до Порядку. 

5. Відділу реєстрації місця проживання: 

здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання 

призовників і військовозобов’язаних лише у разі наявності в їхніх військово-

облікових документах позначок Ужгородського об’єднаного міського 

військового  комісаріату про зняття з військового обліку або перебування на 

військовому обліку за місцем проживання   згідно з додатком 15  до  Порядку;  

надсилати  щомісяця до 5 числа до Ужгородського об’єднаного міського 

військового  комісаріату    повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) 

місця проживання призовників і військовозобов’язаних  згідно з додатком 16 

до Порядку.  

 6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                      Б. Андріїв 

 

 

 



   ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Рішення виконкому 

    _____________ №________ 

 

План 

звірок облікових даних підприємств, установ та організацій міста з обліковими даними Ужгородського об’єднаного 

міського військового комісаріату на 2018 рік 

№ 
з/п 

Найменування 
підприємств, установ 

та організацій  

Адреса  Хто залучається Хто проводить  Дата виконання 
заходів 

1.  ТОВ «УЖФАРМ» м. Ужгород, 
 вул. Марії 
Заньковецької, 77/1 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 2 
кварталу 2018 
року 

2.  ТОВ «Маркан» м. Ужгород,  
вул. Мукачівська, 44 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 2 
кварталу 2018 
року 

3.  ТОВ «Інтерфіл» м. Ужгород,  
вул. Олега  
Кошового, 6 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 2 
кварталу 2018 
року 

4.  ТОВ «Шаян» м. Ужгород, 
 вул. Перемоги, 145а 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 2 
кварталу 2018 
року 

5.  ТОВ «Завод 
Конвектор» 

м. Ужгород,  
вул. Гранітна, 5 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 3 
кварталу 2018 
року 
 

6.  ВАТ м. Ужгород,  відповідальний за Ужгородський Протягом 3  



«ЗакарпатАвтоТранс» вул. Перемоги, 102 ведення військового 
обліку 

ОМВК кварталу 2018 
року 

7.  ТОВ «Терен Торг» м. Ужгород, вул. 
Михайла 
Грушевського, 2 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 3 
кварталу 2018 
року 

8.  ТОВ «Оленич і К» м. Ужгород, вул. Юрія 
Біровчака, 1 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 3 
кварталу 2018 
року 

9.  ТОВ «Готель Ужгород» м. Ужгород, пл. 
Богдана 
Хмельницького, 2 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 3 
кварталу 2018 
року 

10.  ПП «Пекарня - ДІК» м. Ужгород, вул. Сергія 
Мартина, 3 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 4 
кварталу 2018 
року 

11.  КП «Ужгородська 
міська друкарня» 

м. Ужгород, вул. 
Руська, 13 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 4 
кварталу 2018 
року 

12.  КП «Центр 
інформаційних 
технологій міста» 

м. Ужгород, пл. 
Поштова, 3 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 4 
кварталу 2018 
року 

13.  ТОВ «Закарпаття-
моторс» 

м. Ужгород, вул. Юлії 
Жемайте, 9, к. 1 ”А”  

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 4 
кварталу 2018 
року 

14.  ТОВ "СІТІГРУП 
УЖГОРОД" 

м. Ужгород, вул. 
Михайла 
Грушевського, 33А 

відповідальний за 
ведення військового 
обліку 

Ужгородський 
ОМВК 

Протягом 4 
кварталу 2018 
року 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішення виконкому 

          ______________ № ______ 

 

План 

проведення перевірок стану військового обліку і бронювання громадян України на підприємствах, установах та 

організаціях міста незалежно від форм власності і підпорядкування Ужгородським об’єднаним міським військовим 

комісаріатом на 2018 рік 

№ 

з/п 

Найменування 

підприємств, установ 

та організацій  

Адреса  Хто залучається Хто проводить  Дата виконання 

заходів 

15.  ТОВ «УЖФАРМ» м. Ужгород, 

 вул. Марії 

Заньковецької, 77/1 

відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 2 

кварталу 2018 

року 

16.  ТОВ «Маркан» м. Ужгород,  

вул. Мукачівська, 44 
відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 2 

кварталу 2018 

року 

17.  ТОВ «Інтерфіл» м. Ужгород,  

вул. Олега  

Кошового, 6 

відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 2 

кварталу 2018 

року 

18.  ТОВ «Шаян» м. Ужгород, 

 вул. Перемоги, 145а 
відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 2 

кварталу 2018 

року 

19.  СП у формі ТОВ 

«Д’юті Фрі Трейдінг» 

м. Ужгород, вул. 

Олександра 

Богомольця, 21 

відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 2 

кварталу 2018 

року 

20.  ТОВ «Завод 

Конвектор» 

м. Ужгород,  

вул. Гранітна, 5 
відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 3 

кварталу 2018 

року 



21.  ВАТ 

«ЗакарпатАвтоТранс» 

м. Ужгород,  

вул. Перемоги, 102 
відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 3 

кварталу 2018 

року 

22.  ТОВ «Терен Торг» м. Ужгород,  

вул. Михайла 

Грушевського, 2 

відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 3 

кварталу 2018 

року 

23.  ДП «Закарпатській 

науково-дослідний та 

проектний інститут 

землеустрою» 

м. Ужгород,  

вул. Яроцька, 5А 

відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 3 

кварталу 2018 

року 

24.   Управління 

Укртрансбезпеки у 

Закарпатській області 

м. Ужгород,  

вул. Гойди, 8 

відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 3 

кварталу 2018 

року 

25.  ТОВ «Оленич і К» м. Ужгород,  

вул. Юрія Біровчака, 1 
відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 3 

кварталу 2018 

року 

26.  ТОВ «Готель 

Ужгород» 

м. Ужгород,  

пл. Богдана 

Хмельницького, 2 

відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 3 

кварталу 2018 

року 

27.  ПП «Пекарня - ДІК» м. Ужгород,  

вул. Сергія Мартина, 3 
відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 4 

кварталу 2018 

року 

28.  КП «Ужгородська 

міська друкарня» 

м. Ужгород,  

вул. Руська, 13 
відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 4 

кварталу 2018 

року 

29.  КП «Центр 

інформаційних 

технологій міста» 

м. Ужгород, пл. 

Поштова, 3 
відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 4 

кварталу 2018 

року 

30.  ТОВ «Закарпаття-

моторс» 

м. Ужгород, 

 вул. Юлії Жемайте,  

відповідальний за 

ведення військового 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 4 

кварталу 2018 



9, к.1 ”А”  обліку року 

31.  ТОВ "СІТІГРУП 

УЖГОРОД" 

м. Ужгород,  

вул. Михайла 

Грушевського, 33А 

відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 4 

кварталу 2018 

року 

32.  Департамент 

соціального захисту 

населення 

Закарпатської 

обласної державної 

адміністрації 

м. Ужгород 

вул.Івана Тургенєва, 8 

відповідальний за 

ведення військового 

обліку 

Ужгородський 

ОМВК 

Протягом 4 

кварталу 2018 

року 

 

 

 

  

 


