
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

       РІШЕННЯ 
 

«___»____________2021 року                      м. Шепетівка                                     №  _____ 
 
Про хід виконання рішення виконавчого 
комітету від 21.01.21 № 6 про забезпечення 
організації військового обліку територіальної 
громади в у 2021 році 
        

З метою контролю організації військового обліку призовників та військовозобов’язаних, 
та їх бронювання, як складової частини мобілізаційної підготовки, на підставі ст.18 Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів 
України від 07.12.2016  № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників та військовозобов’язаних», керуючись ст.36 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В:   
 

1.  Інформацію головного спеціаліста по мобілізаційній та оборонній роботі про хід 
виконання рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 21.01.21 № 6 про 
забезпечення організації військового обліку територіальної громади в у 2021 році взяти до 
відома (додається).  

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, навчальних закладів громади, що 
мають суттєві недоліки в організації та веденні військового обліку відповідно до  інформації 
головного спеціаліста по мобілізаційній та оборонній роботі ( згідно додатоку), вжити 
протягом  третього кварталу поточного року відповідних заходів для налагодження якості 
військового обліку, про що повідомити до 04.10.2021 виконавчий комітет міської ради. 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій, навчальних закладів, не залежно від 
форми власності і підпорядкування:   

3.1. Призначити окремим наазом відповідальних осіб за ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних та бронювання з числа спеціалістів по роботі з кадрами, 
з покладенням на них обов’язків з ведення військового обліку, визначених Законом України 
"Про військовий обов’язок і військову службу" та «Порядком організації та ведення 
військового обліку призовників та військовозобов’язаних» (далі Порядок), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921. При призначенні, переміщенні 
і звільненні осіб, відповідальних за ведення військового обліку військовозобов'язаних і 
призовників, у семиденний термін інформувати про це у Шепетівський ОМТЦК та СП. 
Забезпечити участь відповідальних за ведення військового обліку в планових заняттях, що 
організовуються щороку у першому кварталі військовим комісаром Шепетівського 
об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

3.2. Забезпечити повноту та якість персонально обліку військовозобов'язаних і 
призовників на своїх підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах та 
привести у відповідність до правил і форм відповідно до Порядку. 



3.3. Проводити щорічну обов’язкову звірку карток персонального обліку №П-2 з 
обліковими даними Шепетівського ОМТЦК та СП відповідно до графіку звірок облікових 
даних військовозобов’язаних, що погоджується у лютому місяці щорічно рішенням 
виконавчого комітету про організацію військового обліку на поточний рік, та надсилається 
електронною поштою суб’єктам господарювання у громаді. 

3.4. Взяти на особистий контроль своєчасне надання у Шепетівський територіальний 
центр комплектування та соціальної підтримки повідомлень про зміни облікових даних 
призовників та військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років, про зміну їх сімейного стану, 
місця проживання, освіти і посади, суттєвих змін стану здоров’я, що вплинули на 
дієздатність. 

3.5. Виготовити друкарським способом правила військового обліку (додаток 1 до 
Порядку) та розмістити їх на видному місці в приміщеннях, в яких ведеться робота з 
кадрами; вести постійний контроль за виконанням працівниками, посадовими особами 
підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку та проведенням 
відповідної роз’яснювальної роботи; у межах власних повноважень вживати заходи щодо 
порушників встановлених правил. 

3.6.  Організовувати усунення у визначені терміни недоліків, що виявлені в ході 
перевірок організації та ведення військового обліку, про що інформувати Шепетівський 
ОМТЦК та СП, та виконавчий комітет міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  
В.Янушевського. 
 
 
 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого  комітету  
міської ради   ____2021 року   № ___ 

 
Інформація 

 головного спеціаліста по мобілізаційній та оборонній роботі  
про хід виконання рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 21.01.21 

№ 6 про забезпечення організації військового обліку територіальної громади в у 2021 році 
 

Військово-облікова робота військовозобов’язаних і призовників в органах державної влади, 
інших державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і 
організаціях міської територіальної громади у 2021 році була організована і здійснювалася  
відповідно до керівних документів та рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради 
від 21.01.2021 № 6. З метою покращення стану військового обліку на території громади у 
2021 році виконавчим комітетом, керівниками органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій спільно з Шепетівським ОМТЦК та СП, проведено 
комплекс заходів, направлених на належне ведення військового обліку та контролю за його 
станом. 

З відповідальними за ведення військового обліку в органах місцевого самоврядування, 
державних органах, підприємствах, установах та організаціях заступником військового 
комісара з мобілізаційної роботи майором Вячеславом  Чаплінським, начальником відділення 
обліку військовозобов’язаних запасу майором Іваном Кравченком, та головним спеціалістом 
по мобілізаційній та оборонній роботі виконкому Шепетівської міськради Володимиром 
Бученком 09.02.2021 було проведено організаційно-методичне заняття з військового обліку 
та бронювання. Не брали участь без пояснень причини відповідальні за військовий облік 
половини підприємств міста з числа запрошених, а саме: ДП «Шепетівський військовий 
лісгосп», ПрАТ «Шепетівське АТП 16807», ПрАТ «Шепетівський ДОК», Шепетівський 
медичний коледж, ПП «УК «Управдом», ПП «УК «Житлофонд», ТОВ «Галичина-плюс 
2011», ФОП Альмяшов Р.О., ФОП Верхогляд М.І., та ще кілька. З поважних причин - КНП 
Шепетівська багатопрофільна лікарня. 

У першому півріччі 2021 року, відповідно додатку 5 рішення виконкому, були 
проведені звіряння облікових даних більшості підприємств, установ та організацій з 
обліковими даними Шепетівського ОМТЦК та СП, таких як структурні підрозділи 
виконавчого комітету та виконавчих органів Шепетівської міської ради, ДП «Шепетівський 
ремонтний завод», «Шепетівське підприємство теплових мереж», ПрАТ «Шепетівський 
цукровий комбінат», Шепетівських відокремлених підрозділів філії «Південно-Західна 
залізниці» АТ «Укрзалізниця», та інші, що загалом складає близько 70% від запланованих 
звірок. 

За результатами перевірок ведення військового обліку, повторне звіряння облікових 
даних з даними ОМТЦК та СП було призначено: ПрАТ «Шепетівський гранкар’єр 
«Пронекс», «Шепетівський професійний ліцей», ШКПВКГ, що свідчить про неякісне 
звіряння даних як працівниками з кадрових питань підприємств, так і працівниками  
відділення запасу військовозобов’язаних солдатів та сержантів Шепетівського ОМТЦК та 
СП.  

Відповідно додатку 6 рішення виконкому, у першому півріччі 2021 року  були 
проведені перевірки стану ведення військового обліку військовозобов’язаних на 7-и 



підприємствах, організаціях та установах міської територіальної громади. Кращим визначено 
ПрАТ «Шепетівкагаз».  

Основними недоліками в організації і  веденні  військового обліку  є: 
- не надається наказ про призначення відповідального за військовий облік (ПрАТ 

«Шепетівський гранкар’єр «Пронекс», «Шепетівський професійний ліцей»); 
- обов’язки з ведення військового обліку не визначені в посадовій інструкції 

(Шепетівський коледж ПДАТУ, ПрАТ «Шепетівський гранкар’єр «Пронекс», ШКПВКГ, 
«Шепетівський професійний ліцей»); 

- в окремих випадках допускається прийом  або звільнення з роботи 
військовозобов`язаних та призовників без відмітки військового комісаріату та без наявності 
військових документів (ПрАТ «Шепетівський гранкар’єр «Пронекс»); 

- недотримання правил заповнення форми ведення обліку № П2, в окремих випадках 
відсутність ксерокопій військового квитка, документів про фах і освіту, виявлено випадки 
відсутності фотографії. 

Частина виявлених недоліків були усунуті в ході перевірок. 
Військовий облік працівників структурних підрозділів виконавчого комітету, та 

виконавчих органів міської ради ведеться якісно, та загалом відповідає вимогам Порядку 
ведення військового обліку. 

Комісією ОДА відповідно до плану перевірок в 2021 році було перевірено організацію і 
стан ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних на 2-х підприємствах 
міста Шепетівка: ДП «Шепетівський військовий лісгосп», та відокремлений підрозділ 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Шепетівське вагонне 
депо. За результатами роботи комісії зроблено висновок, що стан військового обліку на 
об'єктах, що перевірялися загалом відповідає вимогам законів України, інших нормативно-
правових актів. Посадові особи підприємств загалом відповідально поставились до перевірки, 
забезпечили правильну організацію та підвищення якості військового обліку 
військовозобов'язаних. Грубих порушень ведення військового обліку не виявлено. 

Стан виконання обов’язків з контролю за дотримання правил військового обліку 

військовозобов’язаними з боку органів державної влади та самоврядування: 

Відділ реєстрації місця проживання  виконує визначені обов’язки  відповідно до 
пункту 58 Порядку, та здійснює реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання 
призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових 
документах позначок Шепетівського ОМТЦК та СП про зняття з військового обліку або 
перебування на військовому обліку за місцем проживання, надсилає щомісяця до 5 числа 
повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і 
військовозобов’язаних, повідомляє про місце перебування зареєстрованих призовників і 
військовозобов’язаних на запити Шепетівського ОМТЦК та СП,  надсилає у двотижневий 
термін повідомлення про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на 
військовий облік, надає допомогу у прийнятті призовників і військовозобов’язаних на 
військовий облік, здійсненні контролю за виконанням правил військового обліку, 
повідомляє терцентр комплектування про виявлених порушників. 

Шепетівське районне управління поліції виконує визначені пунктом 59 Порядку 
організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних. 

Шепетівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану виконує 

повноваження, що визначені пунктом 60 Порядку, та повідомляє Шепетівський ОМТЦК та 
СП у семиденний термін про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені, 
смерті призовників і військовозобов’язаних, вилучення військово-облікових документів, 



пільгових посвідчень, а також про зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних 
зазначених осіб. 

Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установам, що 
здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків не залучались Шепетівським 
ОМТЦК та СП у звітному періоді для надання необхідних відомостей про призовників і 
військовозобов’язаних, та сповіщення їх про виклик шляхом вручення повісток. 

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо бронювання 
військовозобов’язаних за органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 
організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Співробітниками Шепетівського МВ 
СБУ виявлено один випадок незаконного бронювання  – серед Шепетівських  відокремлених 
підрозділів Регіональної філії «Південно-Західна залізниця», накладено штраф. 

З метою покращення військово-облікової роботи, та відповідно постанові Кабінету 
Міністрів України № 921 від 07.12.2016 «Про затвердження порядку організації та ведення 
військового обліку призовників та військовозобов’язаних» та приведенням військового 
обліку до єдиних вимог пропонується:  

- провести протягом другого півріччя 2021 року з відповідальними особами по веденню 
військового обліку на підприємствах, в організаціях та установах навчання (семінари) по 
питаннях організації військового обліку військовозобов’язаних і призовників;        

- правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних визначенні згідно 
додатку 1 до «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних» розмістити у видних місцях. 

Шепетівським ОМТЦК та СП у співпраці з виконавчим комітетом Шепетівської міської 
ради в період березень – квітень 2021 року було організовано роботу з поновлення на 
військовому обліку техніки і транспортних засобів Шепетівської міської територіальної 
громади. Проведена робота сприяла суттєвому покращенню організації військового обліку 
техніки і транспортних засобів громади. 
 
 

Головний спеціаліст по мобілізаційній  
та оборонній роботі       Володимир БУЧЕНКО 
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