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ІНФОРМАЦІЯ 
Запорізького обласного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки про стан військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних на території Запорізької області у 2020 році 
 

Військово-облікова робота та бронювання призовників і 
військовозобов’язаних в органах державної влади, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях 
Запорізької області у 2020 році була організована і здійснювалася відповідно до 
вимог нормативно-правових актів та розпорядження голови Запорізької 
обласної державної адміністрації від 28.01.2019 № 30 «Про стан військового 
обліку на території Запорізької області у 2019 році та завдання щодо його 
поліпшення у 2020 році» (зі змінами).  

З метою покращення стану військового обліку на території Запорізької 
області у 2020 році, обласною державною адміністрацією, органами державної 
влади та місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ спільно 
з Запорізьким обласним військовим комісаріатом (далі – ОВК), та районними 
(міськими) військовими комісаріатами області (далі – Р(М)ВК) проведено 
комплекс заходів, направлених на належне ведення військового обліку та 
контролю за його станом. 

Керуючись Законами України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ та «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-IX, 
постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 256 
«Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, 
працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час 
встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з 
поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22 липня 2020 року № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також вимогами розпорядження 
голови облдержадміністрації від 30.10.2020 № 483 «Про додаткові заходи з 
протидії поширенню коронавірусу COVID-19 в Запорізькій обласній державній 
адміністрації» методична робота та заходи з підвищення кваліфікації осіб, 
відповідальних за ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних, протягом 2020 року, здійснювалась дистанційно, з 
застосування засобів комп’ютерного зв’язку, або з залученням обмеженої 
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кількості осіб, які навчаються. Так, з метою виконання вимог розпорядження 
голови облдержадміністрації від 28.01.2020 № 30 «Про стан військового обліку 
на території Запорізької області у 2019 році та завдання щодо його поліпшення 
у 2020 році» та відповідно до план-графіка підвищення кваліфікації на 2020 рік, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.12.2019 
№ 654, 01.07.2020 та 03.07.2020 представником Запорізького ОВК на базі 
Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ та організацій проведено інструкторсько-
методичне заняття з відповідальними особами за ведення військового обліку 
державних органів, підприємств, установ та організацій на тему: «Порядок 
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних 
у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях». 

Разом з тим, посадовими особами Р(М)ВК області у взаємодії з 
райдержадміністраціями області у 2020 році проведено 13 нарад, 8 показових 
занять, 36 інструкторсько-методичних занять з посадовими особами органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які відповідальні 
за військовий облік і бронювання призовників та військовозобов’язаних на 
відповідній території. На зазначених заходах розглядалися проблемні питання 
та доводилися недоліки в організації та веденні військового обліку, які мали 
місце та були виявлені під час роботи комісій вищих штабів та Запорізького 
ОВК.  

Крім цього, на виконання вимог Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», пункту 77 Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (далі – Порядок), 
відповідно до затвердженого Плану проведення перевірок стану військового 
обліку на території Запорізькій області на 2020 рік, у звітному періоді комісією 
обласного рівня було перевірено 1 міську раду, 2 райдержадміністрації,  
1 департамент виконавчого комітету міської ради, 13 підприємств, установ і 
організацій та 1 військову частину. Не зважаючи на карантинні обмеження план 
проведення перевірок виконано на 95%. 

За результатами роботи вищезазначеної комісії зроблено висновок, що 
стан військового обліку на об'єктах перевірки відповідає вимогам законів 
України та іншим нормативно-правовим актам. Посадові особи 
райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ 
та організацій, які підлягали перевірці, відповідально поставилися до перевірки, 
забезпечили правильну організацію та покращення стану військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних на підпорядкованих територіях та 
суб’єктах. Разом з тим, під час проведення перевірок були виявлені такі 
недоліки: 

у порушення Правил військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних (додаток 1 до Порядку), громадяни призовного віку не 
направлялися до призовних дільниць Р(М)ВК у чотирнадцятиденний строк з 
дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, 
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який було визначеного Указом Президента України від 16.01.2020 № 13/2020 (зі 
змінами від 23.03.2020 № 103/2020) «Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів 
та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 
році»; 

у порушення пункту 37 Порядку, інформування Р(М)ВК про громадян, 
які порушують правила військового обліку, для подальшого їх притягнення до 
відповідальності згідно із законодавством, не здійснюється; 

у порушення пунктів 16, 37 Порядку, прийом на роботу громадян 
здійснюється без відповідних військово-облікових документів; 

персональний облік призовників і військовозобов’язаних на 
підприємствах не завжди ведеться за типовою формою первинного обліку  
№ П-2 («Особова картка працівника»), яка затверджена спільним наказом 
Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 № 495/656, та у розділі II якої 
зазначаються відомості про військовий облік; 

у порушення пунктів 38, 39, 40, 41, 42 Порядку, у розділі ІІ особових 
карток  (Відомості про військовий облік) працівників мають місце випадки 
невірного заповнення інформації про військово-облікові ознаки 
військовозобов’язаних; 

у порушення пунктів 33, 47 Порядку, оповіщення військовозобов’язаних 
про їх виклик до військового комісаріату для проходження медичного огляду та 
уточнення військово-облікових ознак не здійснюється; 

в журналі обліку результатів перевірок стану військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними 
районних (міських) військових комісаріатів записи про прийняті рішення 
керівників підприємств відносно проведених раніше перевірок (звірок) та 
відмітки про усунення виявлених недоліків не проводяться. 

Зазначені виявлені недоліки були усунуті суб’єктами перевірки у 
встановлені терміни, про що ними було проінформовано військового комісара 
Запорізького ОВК. 

Крім того, під час здійснення комісією обласного рівня, у визначені 
відповідним графіком терміни, спланованої перевірки Товариства з обмеженої 
відповідальністю «Сибмел», яке розташовано на території м. Мелітополь 
Запорізької області, посадовими особами даного Товариства перевірка була 
проігнорована, а саме - відповідальні особи за ведення військового обліку та 
керівництво Товариства на час здійснення перевірки були відсутні за місцем 
реєстрації Товариства. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 15.10.2020 № 450 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 28.01.2020 № 30 «Про стан військового обліку на 
території Запорізької області у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 
2020 році» зі змінами» перевірка зазначеного Товариства була перенесена на 
листопад 2020 року, але здійснити перевірку ТОВ «Сибмел» у зазначений 
термін не представлялося можливим із-за значного зростанням темпу 
розповсюдження на території Запорізької області гострої респіраторної хвороби 
COVID-19. У зв’язку з вищезазначеним, оцінку стану ведення військового 
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обліку призовників і військовозобов’язаних у Товаристві з обмеженої 
відповідальністю «Сибмел» не здійснено. 

Відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію», 
частини 3 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» до відділів поліції ГУНП в Запорізькій області Р(М)ВК області 
направлялися повідомлення про ухилення громадян від військового обов’язку з 
вимогою провести розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів 
зазначених громадян. Проте, заходи, визначені Порядком щодо розшуку 
призовників і військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання військового 
обов'язку Національною поліцією, в цілому, проводилися на недостатньому 
рівні. 

Краще була організована взаємодія підрозділів Національної поліції з 
військовими комісаріатами в Більмацькому, Василівському, Веселівському, 
Михайлівському, Запорізькому, Кам’янсько-Дніпровському, 
Новомиколаївському, Якимівському районах Запорізької області, а також в 
Дніпровському та Шевченківському районах м. Запоріжжя. 

Гірше була організована взаємодія підрозділів Національної поліції з 
військовими комісаріатами в Гуляйпільському, Великобілозерському, 
Мелітопольському, Оріхівському районах області та Заводському, 
Комунарському, Вознесенівському, Олександрівському і Хортицькому районах 
м. Запоріжжя, а також в м. Енергодар.  

Відповідно до затверджених головами райдержадміністрацій та міськими 
головами планів перевірок на 2020 рік, комісіями Р(М)ВК області проведено 
перевірки функціонування системи військового обліку громадян України у 
райдержадміністраціях, міських, сільських та селищних радах (237 перевірок), 
підприємствах, установах, організаціях районів і міст області (723 перевірки). 
Аналіз результатів проведених перевірок свідчить про те, що незважаючи на 
постійний контроль з боку голови облдержадміністрації та обласного 
військового комісара, стан військового обліку у більшості об’єктів перевірки не 
в повній мірі відповідає вимогам законів України, інших нормативно-правових 
актів та потребує додаткового контролю з боку посадових осіб 
райдержадміністрацій.  

На належному рівні організований військовий облік призовників і 
військовозобов’язаних у таких об’єктах перевірки: 

у державних органах, органах місцевого самоврядування: 
в Андріївській селищній раді (голова – Кагадій Н.А., Бердянський 

ОМВК), Долинській сільській раді (голова – Пелешко В.В., Бердянський 
ОМВК), Більмацькій селищній раді (голова – Ковальчук Б.П., Більмацько-
Розівський ОРВК), Малобілозерській сільській раді (голова – Вовк С.В., 
Василівський РВК), Балківській сільській раді (голова – Радченко М.І., 
Василівський РВК), П’ятихатській сільській раді (голова – Величко Л.В., 
Василівський РВК), Менчикурівській сільській раді (голова – Дзіневський І.П., 
Веселівський РВК), Антонівській сільській раді (голова – Водень І.М., 
Вільнянський РВК), Дружелюбівській сільській раді (голова – Гладишев О.С., 
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Вільнянський РВК), Гуляйпільському старостинському окрузі Гуляйпільської 
міської ради (староста – Поліщак В.Я., Гуляйпільський РВК), виконавчому 
комітеті Великобілозерської сільської ради (голова – Батрак І.І., 
Енергодарський ОМВК), будинку дитячої та юнацької творчості 
Великобілозерської сільської ради (директор – Войтенко К.І., Енергодарський 
ОМВК), виконавчому комітеті Енергодарської міської ради (голова – 
Музика П.О., Енергодарський ОМВК), управлінні фінансів Енергодарської 
міської ради (начальник управління – Денисенко О.В., Енергодарський ОМВК), 
управлінні економіки Енергодарської міської ради (начальник управління – 
Войтенко К.І., Енергодарський ОМВК), районній адміністрації Запорізької 
міської ради по Заводському району (голова – Баєв А.І., Заводський РВК), 
районній адміністрації по Дніпровському району (голова – Змієнко В.В., 
Запорізький ОМВК), Балабинській селищній раді (голова – Сосуновський В.С., 
Запорізький ОМВК), Кушугумській селищній раді (голова – Загребельна Г.О., 
Запорізький ОМВК), Миколай-Пільській сільській раді (голова –  
Шаповалов Т.М., Запорізький ОМВК), Долинській сільській раді (голова – 
Федчук Б.М., Запорізький ОМВК), Кам’янсько-Дніпровській міській ОТГ 
(голова – Антоненко В.В., Кам’янсько-Дніпровський РВК), виконавчому 
комітеті Мелітопольської міської ради (секретар - Романов Р.В., 
Мелітопольський ОМВК), Мелітопольській райдержадміністрації (голова – 
Селевич С.О., Мелітопольський ОМВК), Новенській сільській раді (голова – 
Бутенко В.В., Мелітопольський ОМВК), Костянтинівській сільській раді 
(голова – Горбань Т.П., Мелітопольський ОМВК), Терпенівській сільській раді 
(голова – Овсянікова Н.В., Мелітопольський ОМВК), Роздольській сільській 
раді (голова – Копєйченко В.М., Михайлівський РВК), Новомиколаївській 
селищній раді (голова – Шамайда С.І., Новомиколаївський РВК), Любицькій 
сільській раді (голова – Котелевський Г.В., Новомиколаївський РВК), 
Преображенській сільській раді (голова – Сідун В.А., Оріхівський РВК), 
Приазовській районній державної адміністрації (в.о. голови  – Фесик А.В., 
Приазовський РВК), Олександрівській ОТГ (голова – Добряк С.А., 
Приазовський РВК), Молочанській міській раді (голова – Вольвач В.О., 
Токмацький ОМВК), Виноградненській сільській раді (голова – Гнида О.О.), 
Жовтневій сільській раді (голова – Антипенко Н.І., Токмацький ОМВК), 
районній адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району, 
(голова – Пшеничний О.М., Хортицький РВК), Богданівському 
старостинському окрузі (в.о. старости – Ковтун А.А., Чернігівський РВК); 

на перевірених підприємствах, установах, організаціях: 
у ТОВ «Бердянський кабельний завод» (директор – Палієнко О.Л., 

Бердянський ОМВК), КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради 
(директор – Македонський О.В., Бердянський ОМВК), ДП «Бердянське лісове 
господарство» (директор – Мілько С.І., Бердянський ОМВК), ТОВ «Алоінс–
Агро» (директор – Лужанський О.В., Більмацько-Розівський ОРВК), Розівській 
районній державній лікарні ветеринарної медицини (начальник –  
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Алексієнко Ю.В., Більмацько-Розівський РВК), підприємстві з іноземними 
інвестиціями ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" (голова правління – 
Колесніков Д.В., Василівський РВК), ПОП «Агрофірма «Чапаєва» 
(управляючий – Стражник В.Є., Василівський РВК), ПП «ЛЕВ» (директор – 
Кириленко О.О., Василівський РВК), ПОП АВФ «Злагода» (директор – 
Луценко К.В., Василівський РВК), філії ТОВ «Деметра» (керівник – 
Слободянюк П.П., Веселівський РВК), ДУ «Веселівський виправний центр 
№ 8» (начальник – Василенко В.О., Веселівський РВК), ТОВ «НВП 
«Сортостанція (директор – Давиденко О.Г., Вільнянський РВК), Арендне 
виробниче управління житлово–комунального господарства (начальник 
управління – Нестеренко Л.І., Вільнянський РВК), КЗ «Гуляйпільський 
районний центр ПСМД» (директор – Войтюк М.І., Гуляйпільський РВК), 
комунальному підприємстві «Зеленбуд» Енергодарської міської ради  
(директор – Садовська О.А., Енергодарський ОМВК), АТ «Запорізький завод 
феросплавів» (голова правління – Кравченко П.О., Заводський РВК), 
Запорізький окружний адміністративний суд (голова суду – Садовий І.В., 
Запорізький ОМВК), МКП "Карат" (директор – Баранов М.М., Кам’янсько-
Дніпровський РВК), Кам’янсько-Дніпровському управління з експлуатації 
газового господарства ПАТ "Запоріжгаз" (начальник – Шевченко В.В., 
Кам’янсько-Дніпровський РВК), ТОВ СП «Нібулон» (директор –  
Алексєєнко М.В., Кам’янсько-Дніпровський РВК), ДП «Запорізьке 
лісомисливське господарство» (директор – Костюк Д.В., Комунарський РВК), 
ТОВ «Соцсфера» (директор – Шишкін О.І.), Управлінні поліції охорони в 
Запорізькій області (начальник Управління – полковник Рубанов С.О., 
Комунарський РВК), Мелітопольському управлінні Державної казначейської 
служби України в Запорізькій області (начальник управління – Шакуріна Л.Л., 
Мелітопольський ОМВК), Мелітопольському міськрайонному суді Запорізької 
області (в.о. головного суді – Міщенко Т.М., Мелітопольський ОМВК), 
військовій частині А3840 (командир частини – полковник Мимриков Д.В., 
Мелітопольський ОМВК), КП «Центральна міська аптека № 171» 
Мелітопольської міської ради (директор – Доломан Н.В., Мелітопольський 
ОМВК), КЗ «Мелітопольський медичний фаховий коледж» (директор – 
Настасяк І.Р., Мелітопольський ОМВК), ПП «Тур-Агро» (директор –  
Зубко В.М., Мелітопольський ОМВК), ТОВ «Мрія» (директор –  
Островерх В.В., Мелітопольський ОМВК), ТОВ «Будинок меблів «ЛІПЕН» 
(в.о. директора – Пилипенко А.В., Мелітопольський ОМВК),  
ДП "Мелітопольське лісомисливське господарство" (директор – Полуліх М. С., 
Мелітопольський ОМВК), ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»» (директор – 
Гринців І.І., Мелітопольський ОМВК), ПАТ «Михайлівський райагропостач» 
(директор – Шаламова Г.В., Михайлівський РВК), ДСП «Агроцентр»  
(директор – Шаламова Г.В., Михайлівський РВК), ТОВ Нива (директор – 
Поплавський В.А., Новомиколаївський РВК), ТОВ «Агротех» (директор – 
Коваль В.О., Оріхівський РВК), КУ «Пологівська районна стоматологічна 
поліклініка» Пологівської міської ради (головний лікар – Реуцький В.Р., 
Пологівський РВК), ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (голова правління –  
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Крилов Д.В., Пологівський РВК), ТОВ «Агрофірма «Батьківщина» (директор – 
Трубілов О.В., Пологівський РВК), ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» 
(генеральний директор – Тимошенко В.В., Пологівський РВК),,  
ФОП «Сурядний П.О.» (керівник - Сурядний П.О., Приазовський РВК),  
СВК «Прилиманський» (керівник - Чулаков А.І., Приазовський РВК),  
ТОВ «Преслав» (директор – Антіпов О.А., Приморський РВК),  
КУ «Преславський ПНІ» ЗОР (в.о. директора – Журавльов О.А., Приморський 
РВК), ЦВС «Приморський» (в.о. начальника – Байденко М.Г.), управлінні 
соціального захисту населення» Такмацької міської ради (начальник  
управління – Мащенко І.Г., Токмацький ОМВК), КП «Токмак біоенергія» 
Такмацької міської ради (директор – Мамчак А.П., Токмацький ОМВК), 
Токмацький районний суд (голова суду – Курдюков В. М., Токмацький ОМВК), 
Молочанському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Такмакської міської ради (директор – Романова М.І., Токмацький ОМВК),  
ТДВ «Запорізький хлібозавод № 5» (директор – Кучерявко С.А., Хортицький 
РВК), КНП «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5»,  
(директор – Запорожченко А.Г., Хортицький РВК), Службі у справах дітей 
Запорізької міської ради (начальник служби – Сиворакша Н.С., Центральний 
ОРВК), ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, 
сплавів та феросплавів» (директор інституту – Бородін О.А. Центральний 
ОРВК), Запорізькому державному медичному університеті (ректор –  
Колесник Ю.М., Центральний ОРВК), АТ «Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат» (в.о. генерального директора – Кізілов С.А., 
Центральний ОРВК), Департаменті фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради (директор департаменту – Вагіс О.А., Центральний 
ОРВК), Запорізькому КП міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 
(генеральний директор – Папач Ю.В., Центральний ОРВК), ПрАТ «Запорізька 
кондитерська фабрика» (генеральний директор – Лагунов А.Ю., Центральний 
ОРВК), ДП «Місцеві дороги Запорізької області» (директор – Тимченко Г.А., 
Центральний ОРВК), КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського 
транспорту» (директор – Кригін М.К., Центральний ОРВК)., ТОВ  «Агрофірма 
Солекс» (директор – Галян В.М., Чернігівський РВК), ПСП «Зоря» (директор – 
Шаповал В.А., Чернігівський РВК), ПАТ «Мотор Січ» (директор – Войтенко 
С.А., Шевченківський РВК), ДП «ЗМКБ «Прогрес» (директор – Кравченко І.Ф., 
Шевченківський РВК), ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний 
завод «Міг ремонт», (директор – Фурдило С.А., Шевченківський РВК), казенне 
підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра» (директор –  
Пащенко Ю.О., Шевченківський РВК), спеціалізоване комунальне 
підприємство «Запорізька ритуальна служба», (директор – Дмитрієв М.В.. 
Шевченківський РВК), Якимівському міжрайонному управлінні водного 
господарства (начальник – Зануда О.В., Якимівський РВК),  
ПП «Азовкомсервіс» (директор – Мелюк П.І., Якимівський РВК). 

Відмічається незадовільний стан військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних у таких перевірених об’єктах перевірки: 

в державних органах, органах місцевого самоврядування: 
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у Берестівській ОТГ (голова – Кушнір Н.М., Бердянський ОМВК), 

Дніпрорудненській міській раді (голова – Коробов Ю.М., Василівський РВК), 
Широківській сільській раді (голова – Коротенко Д.О., Запорізький ОМВК), 
Наталівській сільській раді (голова – Рябоконь А.А., Запорізький ОМВК), 
Самійлівській сільські раді (голова – Шапоренко В.Г., Новомиколаївський 
РВК), Степанівській Перщій ОТГ (голова – Смоляченко В.В., Приазовський 
РВК), Коханівській сільській раді (голова – Скворцов О.І., Токмацький ОМВК), 
Чорноземенському старостинському окрузі (староста – Ягнич А.М., 
Якимівський РВК), Давидівському старостинському окрузі (староста –  
Манаєв С.М., Якимівський РВК); 

на перевірених підприємствах, установах і організаціях: 
в інституті рибного господарства та екології моря (директор –  

Ізергин Л.В., Бердянський ОМВК), ПрАТ «Бердянське підприємство теплових 
мереж» (голова правління – Литовченко Ю.А., Бердянський ОМВК), ФГ «Ітог» 
(голова – Карпенко В.І., Василівський РВК), КП «Водоканал» (начальник – 
Кравцов О.С., Веселівський РВК), ТОВ «ТД «ФЕРРО» (директор –  
Скрипников О. В., Вільнянський РВК), ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК 
«Енергоатом» (генеральний директор – Кульба Ю.В, Енергодарський ОМВК), 
ТОВ «Кліон-груп» (директор – Савенко В.Г., Заводський РВК), ТОВ «Лакомка 
2010» (директор – Горлов Д.О., Заводський РВК), ПрАТ «Запорізький 
кабельний завод» (генеральний директор – Мотренко О.В., Запорізький 
ОМВК), КУ «Кам’янсько-Дніпровська центральна районна лікарня»  
(директор – Соколовський О.В.), ПП «Мельнік» (директор – Калашник А.В., 
Комунарський РВК), ПП «Автоцентр Восток-Плюс» (директор – Бурцев В.В., 
Комунарський РВК), ТОВ "Агро-Імпульс.М." (директор – Кастін І.В., 
Мелітопольський ОМВК), ТОВ «Спецхолод» (директор – Хіньова А.Ф.),  
ТОВ «Гайчур» (директор – Головко А.Г., Новомиколаївський РВК),  
ТОВ «Меридіан» (директор – Войновська С.І., Пологівський РВК),  
ТОВ «Тарасівське» (директор – Тижненко О.А., Пологівський РВК),  
ТОВ АП «Хеліантус-Азов» (директор – Іотов В.В., Приморський РВК),  
ТОВ «Надія-2009» (директор – Шамрай Н.В., Приморський РВК),  
ПСП «Банівка» (директор – Ніколенко О.В., Приморський РВК), Токмацькому 
навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I-II ступенів № 11» Токмацької міської ради (директор – 
Добриця І.І.), Токмацькому навчально-виховному комплексі «Дошкільний 
навчальний заклад – загальноосвітня школа I-II ступенів № 12» Токмацької 
міської ради (директор – Ходальська Т.В., Токмацький ОМВК), Токмацькій 
філії ДП «Укрветсанзавод» (директор – Бурцев Ю.О., Токмацький ОМВК),  
КП «Громада» Молочанської міської ради (в.о. директора – Михайленко В.О., 
Токмацький ОМВК), Таврійській філії ТОВ «Південь Агро Інвест» (директор – 
Стремілова В.А., Токмацький ОМВК), Запорізькій гімназії № 45 Запорізької 
міської ради (директор - Мєркіна А.Л., Хортицький РВК), КУ «Запорізький 
обласний художній музей» Запорізької міської ради (в.о. директора –  
Янкович І.А., Центральний ОРВК), ТОВ «Юнімед» (генеральний директор – 
Суздальцев Е.В., Центральний ОРВК), ТОВ «ДЦ «Медлайф-Біо» (генеральний 
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директор – Осташинська О.С., Центральний ОРВК), КЗ «Палац культури 
«Титан» (директор – Остапенко О.В., Центральний ОРВК), ДНЗ «Запорізький 
центр професійно–технічної освіти водного транспорту» (директор –  
Поляков О.Д., Центральний ОРВК), ТОВ «Торговельна компанія «Економ 
плюс» (генеральний директор – Коляда С.В., Центральний ОРВК), Запорізький 
національний університет (ректор - Фролов М.О., Центральний ОРВК),  
ФГ «Саєнко» (директор – Ковдря С.В., Чернігівський РВК). 

За інформацією від військових комісарів Р(М)ВК плани звіряння 
облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих комітетів 
сільських, селищних та міських рад з обліковими даними військових 
комісаріатів на 2020 рік виконані на 100%. За результатами звіряння були 
виявлені такі недоліки та проблемні питання: 

взаємодія з відповідними Р(М)ВК щодо строків та способів звіряння 
даних особових карток військовозобов’язаних з обліковими даними  
РВК (МВК), в яких вони перебувають на військовому обліку не налагоджена; 

деякі підприємства не знаходяться за юридичною адресою, зазначеною у 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у 
зв’язку з чим, з метою доведення до них плану перевірок та плану звіряння, 
доводиться витрачати багато часу і ресурсів для встановлення фактичного 
місцезнаходження цих підприємств; 

у порушення вимог пункту 45 Порядку, на підприємствах (в організаціях) 
не належним чином планується та формально проводиться звіряння облікових 
даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з їх військово-
обліковими документами. Графіки звіряння військово-обліковими 
працівниками складаються не завжди і керівниками (власниками) підприємств 
та організацій не затверджуються; 

у порушення вимог пункту 46 Порядку звіряння даних особових карток 
призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в 
військових комісаріатах інших регіонів, шляхом надсилання до відповідних 
військових комісаріатів двох примірників копій особових карток П-2, а також 
копій військово-облікових документів не здійснюється. 

Усього у 2020 році за порушення правил військового обліку до 
адміністративної відповідальності притягнуто 358 призовників та  
2045 військовозобов’язаних. 

За незадовільне ведення військового обліку притягнуті до 
адміністративної відповідальності: 

директор підприємства ТОВ «ТД «ФЕРРО» Скрипников О.В., 
відповідальний за ведення військового обліку ПрАТ «Запорізький кабельний 
завод» Некрасова Л.В., начальник ТОВ "Агро-Імпульс.М." Кастін І.В., 
начальник ТОВ “Спецхолод” Хіньова А.Ф., відповідальна особа за ведення 
військового обліку в Степанівській Першій ОТГ Будняк О.Ю., менеджер з 
персоналу ТОВ «Токмацька феросплавна компанія» Пушкіна О.В., директор 
«Дошкільного навчального закладу-загальноосвітня школа I-II ступенів № 11» 
Токмацької міської ради – Добриця І.І., головний інженер  
КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради Пеньков А.Ф., голова 
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Коханівської сільської ради Скворцов О.І., військово-обліковий працівник 
Коханівської сільської ради Биченко Н.О., голова Кіровської сільської ради 
Киян Л.І., військово-обліковий працівник Долинської сільської ради  
Буренко М.Ф., інспектор відділу кадрів ФГ «Токмацьке-2011» Гончарова Т.В., 
голова Новопрокопівської сільської ради – Бут Н.В., директор Остриківської 
ЗОШ Хворостовська С.І., директор ТОВ «Трансфарм-Дніпро» Дьяченко Л.О. 

Загальними недоліками щодо ведення військового обліку були: 
неузгодженість нормативно-правових актів України, які регулюють 

діяльність органів військового управління, з діяльністю державних органів, 
підприємств, установ та організацій, у зв’язку з переформуванням військових 
комісаріатів на територіальні центри комплектування  та соціальної підтримки; 

самоусунення керівників та відповідальних осіб підприємств, установ, 
організацій від виконання заходів щодо ведення персонального обліку 
призовників і військовозобов’язаних, неналежний контроль керівників за 
виконанням своїх посадових обов’язків особами, відповідальними за ведення 
військового обліку; 

військовозобов’язані та призовники, особливо у сільській місцевості, не 
проживають за місцем реєстрації і працевлаштовуються поза межами території 
області; 

повідомлення про зміну облікових даних призовників і 
військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи, 
роботодавці направляють до Р(М)ВК несвоєчасно та не за встановленою 
формою; 

стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і 
військовозобов’язаними правил військового обліку, проведенням 
роз’яснювальної роботи серед громадян про виконання обов’язків щодо 
військового обліку знаходиться на низькому рівні. 

Протягом 2020 року проводилася робота щодо бронювання 
військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 
організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Випадків незаконного 
бронювання не виявлено. 

Загальними недоліками щодо бронювання військовозобов’язаних були: 
звіти про чисельність працюючих і заброньованих військовозобов’язаних 

на період мобілізації та на воєнний час опрацьовані з порушеннями вимог 
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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 
№ 12; 

кількісні показники наявності повідомлень про зарахування на 
спеціальний військовий облік у книзі обліку бланків спеціального військового 
обліку не відповідають записам у Книзі обліку передачі бланків спеціального 
військового обліку, військових квитків та особових карток; 
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відомості на видачу посвідчень про відстрочку від призову до Збройних 

Сил на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які 
заброньовані згідно з переліками посад і професій, що працюють (додаток 11 до 
Постанови), не відпрацьовані; 

у книзі обліку бланків спеціального військового обліку не обліковується 
кількість виданих та отриманих повідомлень про зарахування 
військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, посвідчень про 
відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний 
час; 

бронювання військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, 
а саме в сільських радах, згідно з переліками посад і професій не здійснюється; 

в органах місцевого самоврядування відсутні нормативно-правові акти, 
які регламентують порядок 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, а саме постанови Кабінету Міністрів України від 
04.02.2015 № 45 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
11.01.2018 № 12); 

керівниками підприємств, установ і організацій, що залучаються до 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень), договори (контракти), що 
відпрацьовуються в порядку, передбаченому законодавством, не укладаються. 

Краще робота з бронювання військовозобов’язаних була організована і 
проводилася: 

у виконавчому комітеті Бердянської міської ради (голова –  
Чепурний В.П., Бердянський ОМВК), у Бердянській райдержадміністрації 
(голова – Півень І.Г., Бердянський ОМВК), Енергодарській міській раді  
(голова – Музика П.О., Енергодарський ОМВК), Запорізькій 
райдержадміністрації Запорізької області (в.о. голови – Чудеснова С.І., 
Запорізький ОМВК), Кам’янсько-Дніпровській ОТГ (голова – Антоненко В.В., 
(Кам’янсько-Дніпровський РВК), Новомиколаївській міській раді (голова –– 
Шамайда С.І.), Комишуваській селищній раді (голова – Карапетян Ю.В., 
Оріхівський РВК), у виконавчому комітеті Токмацької міської ради (міський 
голова – Котелевський І.В., Токмацький ОМВК), ДП «Бердянський морський 
торговельний порт» (директор – Таранов М.М., Бердянський РВК), у 
Куйбишевському районному суді (голова – Мальований В.О., Більмацько-
Розівський ОРВК), ПОП «Агрофірма «Чапаєва» (директор – Стражник В.Є., 
Василівський РВК), ПП «ЛЕВ» (директор – Кириленко О.О., Василівський 
РВК), ПОП АВФ «Злагода» (керівник – Луценко Катерина В.В.),  
СВК «Еристівка» (голова – Бабаченко В.В., Василівський РВК),  
ДНЗ «Веселівський професійно аграрний ліцей» (директор – Артем Д.С., 
Веселівський РВК), Вільнянському районному суді (голова – Кіяшко В.О.), 
Орендному виробничому управлінні житлово-комунального господарства 
(начальник – Нестеренко Л.І., Вільнянський РВК), ВП «Запорізька теплова 
електрична станція» АТ «ДТЕК Дніпроенерго» (директор – Шовгеля С.В., 
Енергодарський ОМВК), Запорізькому окружному адміністративному суді 
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(голова суду – Садовий І.В., Запорізький ОМВК), Управлінні поліції охорони в 
Запорізькій області (голова – Рубанов С.О., Комунарський РВК),  
Запорізькому ДП «Радіоприлад» (директор – Панфілов С.В., Комунарський 
РВК), Мелітопольському міськрайонному суді Запорізької області  
(в.о. головного суді – Міщенко Т.М.), Мелітопольському управлінні Державної 
казначейської служби України в Запорізькій області (начальник –  
Шакуріна Л.Л., Мелітопольський ОМВК), ФГ «Троянда» (директор –  
Широчкін М.С., Михайлівський РВК), філії «Токмацький райавтодор»  
ДП «Запорізький облавтодор» (директор – Ніколаєнко М.М., Токмацький 
ОМВК), КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради (директор –  
Лісова Н. І., Токмацький ОРВК) , Токмацькому районному суді (в.о. голови 
суду – Москвіна Ю.С., Токмацький ОМВК), ТДВ «Запорізький хлібокомбінат 
№ 5» (генеральний директор – Кучерявко С.А., Хортицький РВК), Жовтневому 
районному суді м. Запоріжжя (голова суду – Скользнєва Н.Г., Центральний 
ОРВК), ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика» (генеральний директор – 
Лагунов А.Ю., Центральний ОРВК), Третьому окружному суді міста Запоріжжя 
(голова суду – Калюжна В.В., Центральний ОРВК), Департаменті охорони 
здоров’я Запорізької міської ради (директор департаменту – Ушакова В.В., 
Центральний ОРВК), Запорізькому державному медичному університеті 
(ректор – Колесник Ю.М., Центральний ОРВК), ПАТ «Мотор Січ» (директор – 
Войтенко С.А.), ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Міг 
ремонт» (директор – Фурдило С.А., Шевченківський РВК), Казенному 
підприємстві «Науково-виробничий комплекс «Іскра» (директор –  
Пащенко Ю.О., Шевченківський РВК), ТДВ «Запорізький хлібозавод № 3» 
(генеральний директор – Проценко Є.П., Шевченківський РВК). 

Гірше робота з бронювання військовозобов’язаних організована і 
проводиться у КЗ «Бердянський фаховий медичний коледж» (директор - 
Фойняк М.В., Бердянський ОМВК), ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК 
«Енергоатом» (директор – Кульба Ю.В.), ТДВ «Оріхівський хлібокомбінат» 
(голова – Мірошніченко С.М., Оріхівський РВК), Запорізький машинобудівний 
завод ім. В.І. Омельченка АТ «Мотор Січ» (директор – Данилов С.М., 
Хортицький РВК). 

__________________ 
 
 

Керівник апарату  Зінаїда БОЙКО 
 

 


