
 
 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
 
від 

 
18.01. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
29 

 
 
 
Про стан військового обліку на 
території Запорізької області у 
2020 році та завдання щодо його 
поліпшення у 2021 році 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 27, 33, 35, 36 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, статтями 33, 34, 35, 38 Закону України “Про 
військовий обов’язок і військову службу”, статтями 17, 18, 21 Закону України 
“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постановами Кабінету 
Міністрів України від 07.12.2016 № 921 “Про затвердження Порядку організації 
та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних”,  
від 04.02.2015 № 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” (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 12), враховуючи інформацію 
Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (далі - ТЦК та СП) про стан військового обліку на території 
Запорізької області у 2020 році та з метою забезпечення функціонування 
системи військового обліку, своєчасного бронювання військовозобов’язаних за 
підприємствами, установами i організаціями на період мобілізації та на воєнний 
час,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Затвердити: 
1) план перевірок стану військового обліку на території Запорізької області 

на 2021 рік, що додається; 
2) склад комісії щодо перевірок стану військового обліку на території 

Запорізької області на 2021 рік, що додається; 
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3) алгоритм дій при підготовці та проведенні перевірок стану військового 

обліку на території Запорізької області, що додається. 
 
2. Взяти до відома інформацію Запорізького обласного ТЦК та СП про 

стан військового обліку на території Запорізької області у 2020 році 
(додається).  

 
3. Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації 

забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних, які працюють в апараті обласної державної 
адміністрації, відповідно до вимог діючого законодавства України з питань 
військового обліку. 

 
4. Керівників структурних підрозділів облдержадміністрації організувати 

роботу з військового обліку в підпорядкованих підрозділах 
облдержадміністрації та у підвідомчих установах і закладах, вжити заходів 
щодо його поліпшення та приведення у відповідність з вимогами діючого 
законодавства України з питань військового обліку. 

 
5. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації організувати 

контроль за наданням повідомлень відповідним районним (міським)  
ТЦК та СП: 

закладами охорони здоров’я комунальної форми власності у триденний 
строк про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному 
лікуванні (під час проведення призову громадян на строкову військову службу); 

медико-соціальними експертними комісіями у семиденний термін про 
військовозобов’язаних і призовників, яких визнано інвалідами. 

 
6. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації організувати інформаційний супровід функціонування 
системи військового обліку, сприяти розміщенню інформаційних медійних 
продуктів (телевізійних передач, інформаційних статей тощо) у засобах масової 
інформації. 

 
7. Голів районних державних адміністрацій у взаємодії з районними 

(міськими) ТЦК та СП: 
1) забезпечити виконання вимог діючого законодавства щодо військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях на території 
адміністративно-територіальної одиниці; 

2) довести до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій план перевірок стану військового обліку на території Запорізької 
області на 2021 рік, затверджений цим розпорядженням; 
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3) організувати за поданням ТЦК та СП заслуховування відповідальних 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій щодо стану військового обліку; 

4) організувати та провести методичні заняття з питань військового 
обліку з керівниками та посадовими особами органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій; 

5) до 01 березня 2021 року надати інформацію до районних (міських)  
ТЦК та СП щодо підприємств, установ і організацій, які залучаються до 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період на території 
району (міста), на підставі інформації, отриманої від органів державної влади, 
інших державних органів, органів місцевого самоврядування та підприємств, 
установ і організацій; 

6) організувати підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за 
організацію та ведення військового обліку громадян та їх бронювання, у тому 
числі навчання на базі Національного університету оборони України  
імені І. Черняхівського; 

7) проаналізувати стан ведення військового обліку на відповідній 
території та вжити заходів щодо поліпшення функціонування системи 
військового обліку і організації бронювання військовозобов’язаних на період 
мобілізації та на воєнний час; 

8) на підставі інформації районних (міських) ТЦК та СП про стан 
військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його поліпшення у 
наступному році видати розпорядження про стан військового обліку на 
території району у 2020 році та завдання щодо його поліпшення на 2021 рік. 
Цим розпорядженням затвердити план перевірок стану військового обліку на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі - план 
перевірок) та плани звіряння облікових даних виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад, підприємств, установ та організацій з обліковими 
даними районних (міських) ТЦК та СП (далі – план звіряння облікових даних). 
При складанні плану перевірок не допускати включення до них державних 
органів, перевірку яких повинна здійснювати тільки комісія обласного рівня; 

9) до 20 січня 2022 року надати до облдержадміністрації копію 
розпорядження голови районної державної адміністрації з планом перевірки 
стану військового обліку та планом звіряння облікових даних на 2022 рік. 

 
8. Запропонувати: 
1) сільським, селищним, міським головам об’єднаних територіальних 

громад області: 
виконати заходи, зазначені в пункті 7 цього розпорядження; 
організувати роботу та контроль за виконанням органами, що здійснюють 

реєстрацію місця проживання фізичних осіб, щодо: 
проведення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників 

і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових 
документах позначок районних (міських) ТЦК та СП про зняття з військового 
обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання; 
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надсилання щомісяця до 05 числа до районних (міських) ТЦК та СП 

повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання 
призовників і військовозобов’язаних; 

повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і 
військовозобов’язаних на запити районних (міських) ТЦК та СП; 

надсилання у двотижневий строк до районних (міських) ТЦК та СП або 
органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення 
про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий 
облік; 

2) Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області: 
організувати тісну взаємодію з органами місцевого самоврядування, 

районними (міськими) ТЦК та СП щодо розшуку, затримання і доставки до 
ТЦК та СП громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку; 

за зверненнями районних (міських) ТЦК та СП здійснювати досудове 
розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового 
обліку; 

організувати подання до ТЦК та СП списків громадян, які зараховані 
(звільнені) до органів Головного управління Національної поліції в Запорізькій 
області; 

3) Південно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства 
юстиції у Запорізькій області організувати контроль за органами державної 
реєстрації актів цивільного стану щодо здійснення повідомлень у семиденний 
термін відповідних ТЦК та СП про зміну військовозобов’язаними і 
призовниками прізвища, ім’я, та по батькові, сімейного стану, про випадки 
реєстрації смерті та вилучення військово-облікових документів, пільгових 
посвідчень та інше; 

4) Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області, 
Управлінню Служби безпеки України в Запорізькій області, Територіальному 
управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Мелітополь 
повідомляти у семиденний строк районні (міські) ТЦК та СП про призовників і 
військовозобов’язаних, яким повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення; 

5) Запорізькому апеляційному суду та місцевим загальним судам 
Запорізької області: 

повідомляти у семиденний строк районні (міські) ТЦК та СП про 
призовників, щодо яких судами розглядаються кримінальні справи, а також про 
вироки щодо призовників і військовозобов’язаних; 

вилучати та надсилати до відповідних районних (міських) ТЦК та СП 
військово-облікові документи призовників і військовозобов’язаних, засуджених 
до позбавлення волі, обмеження волі або арешту; 

6) Головному управлінню статистики у Запорізькій області надавати 
щороку до 01 грудня відповідним районним (міським) ТЦК та СП інформацію 
про державні органи, підприємства, установи та організації, які розташовані на 
території відповідного району (міста); 
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7) Управлінню Державної міграційної служби в Запорізькій області 

надсилати у двотижневий строк до районних (міських) ТЦК та СП та органів 
місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб 
віком від 17 до 60 років, які отримали громадянство України; 

8) Запорізькому обласному ТЦК та СП: 
складати плани роботи комісії щодо перевірки стану військового обліку 

та не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки доводити питання перевірки 
до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, які підлягають перевірці; 

у десятиденний строк після закінчення перевірок стану військового 
обліку на об’єктах перевірки складати та оформляти акти і надсилати їх до 
відповідних керівників, оперативного командування «Схід» Сухопутних військ 
Збройних Сил України, облдержадміністрації та районних (міських) ТЦК та СП 
для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством; 

до 14 січня 2022 року надати до облдержадміністрації інформацію про 
стан військового обліку на території області за минулий рік та пропозиції щодо 
його поліпшення у наступному році; 

до 10 лютого 2021 року довести це розпорядження до районних (міських) 
ТЦК та СП для реагування та вжиття відповідних заходів; 

у взаємодії з апаратом облдержадміністрації організувати контроль за 
веденням військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях на 
території області; 

у взаємодії з апаратом облдержадміністрації надати методичну допомогу 
керівникам структурних підрозділів обласної і районних державних 
адміністрацій та сільським, селищним, міським головам об’єднаних 
територіальних громад області в організації та веденні військового обліку. 

 
9. Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації протягом  

2021 року організувати та провести з відповідальними за ведення військового 
обліку тематичні короткострокові семінари щодо порядку організації і ведення 
військового обліку із залученням для проведення занять представників 
Запорізького обласного ТЦК та СП. 

 
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату облдержадміністрації Зінаїду Бойко. 
 
 
 
Голова Олександр СТАРУХ 
 
 


