
чугу!ъськА РАйоннА двРя{АвнА Ад\{!н[стРАц|я
хАРк!всько! оБлАст!

Р озп оРяджв ння

9уц!в !\\ /&

[!ро орган|зац!по в!йськового обл!ку та
брон:овання в|йськовозобов'язаних в
оргднах влади, на пйпрцсмствах' в
орган!зац!ях ! установах району, як1 е
вшкоцавцямп мобй1зац!йншх завдань

8!дпов1дно до статей 6, |з, 27 ' 33 3акону !кра|ни <|{ро м[сцев[ державн!
адм|н|орац1| (з| зм1нами), статт1 14 3акону }ща!'ни> <|{ро оборону }ща!ни>,
отатг| 33 3акону 9кра!ни <<|1ро в1йськовий обов'язок | в|йськову слР!бу),
статей 17 

' 
25 3акону 9ща1ни <||ро моб|л[зац!йну п1дготовку та моб1л1зац1го> (1з

зм|нами), наказу й!н|сща оборони !кра!ни в1д 15 щудня 2010 року }'|э 660
(про затвердя(ення !норукц!| з орган!зац|! ведення в|йоькового обл[ку
в|йськовозобов'язаних | призовник|в в районн|й дер:кавн[й адм1н|страц|!, в
органах м!сцевого самовряд}ъанн,{' на п!лприсмствах. в установах' орган!заш!ю<

[ навчальних зак.'1ада()' зареестров:1ного в й|н|стерств1 тостиц1| 9ща'йи
в|д 12 березня 2011 роч за ]т[з 308/1904, 1нсщукц1! щодо бронтовання

в1йськовозобов'язаних за п1дприсмствами, орган|зац|ями | установами на пер|од
мобй|зац|| ! военного чаоу, затверджено! поотановото й|жвйомчо| ком[с|{ з
питань броттговання в1йоьковозобов'язаних за п!дприемствами, орган|зац;ями !

уотановами на пер1од моб1л|зац1] | воснного яаоу втд22 цавня |996 роч )"{! 1'

на викон:!ння розпорядження голови {арк[всько! обпасно1 державнот
адм1н[ощац1! в1д 04 вересня 2014 року !{э 474 <|{ро орган|зац!1о в|йськового
обл|ч та бротт:овання в|йськовозобов'язаних в .органах впади та на
п|дприемствах, орган1зац1ях ! уотановах {арк!всько! обласй, яЁ с виконавцями
моб1л!зац1йних завдань)' з меток) пол!пп]ення отану в|йськового обл|ку та
бронтовання в1йськовозобов'язаних у районн1й деря(авн|й адм[н|страц|!, органах
м|сцевого самоврядуванн'{' на п|дприсмствах' в установах' орган1зац1л< району
ус!х форм власност1, як[ е виконавцями моб!л!зац|йних завдань (за]}{овлень):
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1.Рекомендувати с1льським, селищним головам, кер{вникам
п|дприемств, орган1зац1й, установ ус1х форм власноот!, як1 е виконавцями
моб|л[зац|йних завдань (замовлень) спйьно з 9уц!воьким об'еднан|ш{

районним в1йоьковтл'л ком|сар1атом:
1.1.8себ1чно та ретельно проанал!зрати стан ведення в1йськового

обл!ку та броттговання в|йськовозобов'язаних. 0рган|зац|хо в[йськового обл1ку
та бронювання в!йськовозобов'язаних привести у в|дпов!дн[сть з правип{:ми та

формами, що встанов]!к)к)тьоя 1(аб1нетом й1н|сщ!в 9кра!тти' й!н|стерством
оборони 9ра!ни, й1ясв1домчого ком!с!сто з питань бронтовання
в1йськовозобов'язаних за п!дприсмствами' установами ! орган!зац|ями на пер|од
моб!л1зац1| та воснного чаоу.

1.2.,{ля ведення в1йськового обл1ку | бротповання на п1дприсмствах'
орган|зац1ях та установах' незапе)кно в!д форм власност1 | п!дпорядкованосЁ,

щизначити наказом вйпов|дш!ьних за ведення в|йськово-о6л|ково| роботи, як
штатних т:1к 1 позапггатних прац;вник;в.

1.3. 3абезпечити протягом вересня 2014 року проведення зв!рок карток
первинного обл1ку та особових карток в|йоьковозобов'язаних з обл1ковими
картками ![уц!вського об'сднаного районного в1йськового ком1сар!ац.

1.4. |{роводити щокварта.т{ьний анал1з стану ведення в|йськового обл!ку
в|йськовозобов'яза:тих.

1.5. Ёадавати Ао районно! державно| адм1н|отац|! через сектор
оборонно!, моб|л|зац|йно], режимно-секретно{ роботи та взаемод|| з

правоохоронними органами апарац рйонно! дер:кавно| адм1н|сщац||:
1нформац1то про проведену робоц з в1йськового обл|ч та броттговаттня

в|йськовозобов'язаних в органах влади, органах м!сцевого самоврядув:1н|'{' па
п1дприсмотвах, в орган1зац|ш<, установах ус1х форм власност|, лс| е

виконавцями моб1л1зац1йних завдань (замовлень), - щороку до 15 щудня;
зв1ти пРо т{исельн1оть прац1вник1в та заброньованих

в|йськовозобов'язаних зЁдно |з встановленото формото - щороку до 10 с[яня.

2. €екгору обороттно|, моб1л|зац1йнот, ре)кимно-сещетно| роботи та
взаемод1{ з правоохоРонними орг1!нами апарац районно| державно!
адм|н!страц1! ()1евненко 8.й.) сп|льно з 9угу1вським об'еднаним районним
в|йськовим ком1сар|атом (9еханов 8.8.):

2.1. Аадаьати всеб|нну орган1зац|йну та методи.1ну допомоц з
орган|зац[| бротповання в|йськовозобов'язаних п1дприсмствами, орган|зац|ями,

установ:1ми ус1х форм власност|, як| е виконавцями моб|л!зац|йних завдань
(замовлень).

2.2' |1роводити щокварта'ц анал|з стану ведення в|йськового обп|ку
в1йськовозобов'язаних на п1дприемствах, в орган|зацйх, установах ус1х форм
в.ттасност1, як| е виконавцями моб|л1зац1йних завдань (замовлень)'

2.3. Фрган1зовувати дв1ч| на р1к щоведення !нощукгивно-методинних
занять з ус1ма категор1ями прац|вник|в, як! ведщь в1йськово_обл1кову робоц та
зд1йснто:оть бротповання в|йськовозобов'язаних у виконком:1х с|льських,
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оелищних рад, на п!дпри€мотвах, в установах' орган1зац|ях ус1х форм власност|,

як| е виконавцями моб|л|зац1йних завАань (замовлень).
2.4. ||ри зд1йоненн1 орган[зац1йних з'|ход[в з ведення в|йськового обл1ку

та бронтовання в[йськовозобов'язавих керуватися рекомендацйми, наведеними

у додатках 1, 2, 3 до цього розпоРяд)кення.
2.5. |1ро х|д виконання розпоряд)кення |нформувати голову районно|

державно| адм1н1страц1! через сектор конщол}о апарац районно! державно|
адм|н1сщац!! щороч до 15 о[чня.

3' 1(онтроль за виконанн.'{м розпорядхення запи1п:1|о за собото.

пер|цшй заступ||ик головп
районно! дерлсавно| адм1ц!страц!| вАРтш|нов



.{одаток 1

до розпорядження голови
районно! дерлсавно| адм|н1срац1|

а хр /с#.

Ршко1ивндовАний пшРвлгк
документ!в, як! повинн1 бути у прац!вцика районно! дертсавпо!

адм!н!страц|! на якого покладено обов'язки з цитаць в|йськового обл!:9 та
бронповання в1йськовозобов'язаних

1. !1апка ]\! 1

,{окументи щодо в!йськового обл1ку

1. 3акон 9ща!':ти <||ро в!йськовий обов'язок 1 в|йськову олу:кбр>.
2. 3акон 9ща!ни к||ро оборону !кра!ни>.
3' 3акон 9ща!ни <|{ро моб|л[зац|йну п1дготовч та моб1л!зац!то>.
4. |{оложення про в1йськовий обл|к в1йськовозобов'язаних 1

призовник|в, затвердхене постаново1о 1&б!нету й!н!стр|в 9ща1ни в!д 09
нервня 1994 рол9 )\! 377.

5. 1нсщукц!я з в|йськового обл|ку в!йськовозобов'язаних ! призовник1в'
затверджена нак:вом й1н|сща оборони 9ща|ни в1д 15 щудня 2010 }'|э 660.

6. Фбов'язки обл|кового прац|вника з ведення в!йськового обл|ку та
бронтовання, затверАжен1 кер1вником ! п1дписан| обл1ковим прац|вником.

7. Битяг з наказу кер|вника установи про призначення прац!вника.
в|дпов1дального за веден!1я в1йськового обл|ку 1 бронтовання
в|йськовозобов'язаних |з зазначенням особи, яка зам1п{)ге цього прац1вника на
пер|од в1дтустки або хвороби.

8. Р!яний план роботи з ведення в!йськового обл1ку.
9. |нощукц1я щодо броттловання в|йськовозобов'язаних за

п|дприемствами, установами 1 орган!зац1ями на пер[од моб|л1зац|] ! воснного
чаоу' затверджена й[:кв[домчото ком[с!с:о з питань бротттоваттня
в!йс ько возобов'язан гх за п|лприсмствами' установами | орган!зашйми на пер1од
моб1л|зац[! | военного яасу в!д 22 щавття 1996 роц !х[э 1.

10. }{рнап перев|рок стану в!йськового обл!ку та бронтовання
в|йськовозобов'язаних та призовни к!в.

|!. 11ацка .}{} 2

.{очгменти лцодо брон:овапня в!йськовозобов'язапцх

1. !нощукп|я шоло бронтовання в1йськовозобов'язанто< з моб1л!зац1! та на
военний час.



продовя(ен!1я додатка 1

2. ||ерел|к (витяг з перел|ку) пооад та профес!й, за якцми бро:ллототьоя
в1йськовозобов'язан|.

3.Бланки посв!дчень та повйомлень про в1дсщочц в!л призову з
моб1л|зац|| та на военний вас (форма !т[е 4).

4. 1{нига обл!ку бланк1в спец1ального обл1ку (форма }.|э 13).
5.1(нига обл|ку передаи| бланк!в спец!ального обл|ку' в|йськових

квитк|в та особових карток ф. |{-2 (форма )*{э 11).
6. |!лан зам|ни спец1ал1ст!в, як! виб1ъа:оть по моб1л|зац1| (форма $э16).
7 '1а6литц в|ку в|йськовозобов'язаних, як| п|дляга:оть вик.,!юченн}о з

в1иськового оол]ку.

!|!. |1апка }& 3
,]|пстування щодо в!йськового обл1ку

€права в яку п!длпива:отьоя докг{енти з питань в|йськового обл[ку та
броттловання, в тому нисл|:

ус| види зв|Ёв | в1домостей (дрр1 прим|рники);
дору{енн'{ та супров|дн1 !1ис1'11 до бланк]в опов1щення . поов1дчень

ф. !т[э 4;
списки в!йськовозобов'язаних та призовник|в на день проведенгш зв!рки

карток ф. |{-2 з обл|ковими карткапти в|йоьккомац;
р|нн| плани роб[т з в!йськового обл|ч та брон:ованття за минулий р|к з

в1дм|тками про виконан1 заходи (плани мояс1ть оформлятися в окрем[й лстиз|);'

розпорядхен!]'{ та !нпл1 докрлеттти з питань обл|ку.

|!. 1{артотека

Фсобов! картки на в[йськовозобов'язаних | щизовниЁв збер|гатоться в
алфав|тному порядчг в окрем1й картотец|' яка под1лясться на чотири фупи:

пер1ппа щупа _ особов! картки на в1йськовозобов'язаних оф1церського
ск.]|аду;

друга щупа _ особов1 картки на в|йськовозобов'язаних рядового,
сер)1антського та стар!пинського ск.'!аду;

третя група _ особов1 картки на в1йськовозобов'дзаних _ ж!нок;
четверта щ;.па _ осо6ов! картки на призовник!в.
на в|йськовозобов'язаних, заброньованих з^ п|дприсмствами,

установами 1 орган|зац1ями на пер[од моб!л|зац|! 1 военного стащг, особов!
картки вид|тятоться ощемо в ко:кн|й щуп[.

Фсобов1 картки на ос[б, виклтоиених з в|йськового обп1ч за в|ком чи за
станом здоров'я, збер|гаються у загальн1й картотец1 п|дприемства, установи чи
орган!зац||.



продов)кення додатка 1

Фрган!зац|я збер|гант:я дощт.лент|в картотеки особових карток на
в|йськовозобов'язаних | призовник|в на п!лприсмствах. в установах 1

орган|зацйх повинна в1дпов1дати вимогам зага]|ьного дйоводства.

3аступник кер|вника апарац' / ?начальпик орган!заш!йного /4 7 --в!ддйу апарату районно! /

дерэкавпо! адм!н|страц!! н.п. |||тРиФАновА

левче1дю 2 45 64



[одаток 2

до Розпоряд'(ення голови
район но| державно[ алм|н!срац||
?/2//??-/йу7'/,ух9 ?&

Рш, коп1вндовАний пшРвл1к
докумешт!в, як! повинн| б5,"ти у кадрового праш1вника з питань в!йськового

обл|ку на п|дприсмствах, в усташовах, орган!зац!ях
! навчальних за:очадах

1. ||апка }[р 1

,(окументи щодо в|йськового обл!л9

1. 3акон 9кра!ни <про в!йськовий обов'язок 1 в1йськову олужбу>.
2. 3акон 9ща!ни <||ро оборону 9кра!ни>.
3 . 3акон 9ща!ни <<|[ро моб|л[зац!йну п|дготовку та моб|л1зац|:о> .

4. [{оло>кеттл:я про в1йськовий обл|к в|йськовозобов'язаних 1

призовник!в, затверд]кене постаново|о (аб|нец й1н|сщ!в 9кра!ни в|д
09 нервня \994 року !'[э 377 .

5. {нсщукц!я з в|йськового обл!ку в!йськовозобов'язаних | призовник!в,
затвердт(ена наказом й!н|сща оборони уФа!ъи в|д 15 щудня 2010 ш9 660.

6. Фбов'язки обл!кового прат]1вника 3 веденн'{ в1йськового обл|ч та
брон:овання, затвердхен| кер1вником п!дприсмства, установи' орган|зац1! яи
навч:1]!ьного зак.,1аду п1дписан! обл|ковила прац1вником.

7.витяг з наказу кер1вника п1дприсмства. установи, орган!зац|! ни
навчального закладу про призначення прац!вника. в|дповйального за ведення
в!йськового обл|ку [ бронловання в|йоьковозобов'язаних !з зазнаненням особи,
яка зам1щуе цього прац1вника на пер|од в|дтустки або хвороби.

8. Р|чний та м|сячний плани роботи з ведеттня в1йськового обл1ку.
9. |!лан зв|рок особових карток (форма |1 _ 2) з обл|ковими дочгменталли

в1йськовозобов'язаних ! призовник|в та обл1ковтдтди карткапти в|йськкомату.
10. 1нстр1т<ц1я з в|йоькового обл|ч в[йськовозобов'язаних | призовник|в

на п1дприемствах' в установ:1х, орган1зац!ях | навч:1льних з:1к.,1адах.

11.1(нига обл|ц в|йськовозобов'язаних, як1'ощимали кал!цтво чи
заявили про зм1ну статту здоров'я.

12. *1рнал перев|рок стану в|йськового обл[ку та бротповання
в1йськовозобов'язаних та щэизовник1в'



продовжен1{'| додатка 2

!!. 11апка .}& 2

'(очгментп 
:цодо бронловання в|йськовозобов'язацих

1. !нсрукц!я щодо бронтовантля в|йоьковозобов'язаттих з моб1л|зац|| та на
военний час.

2. |!ерел1к (витяг з перел!ку) посад та профес1й, за як!1ми бронтототься
в1йськовозобов'язан].

3. Бланки посв!дчень та пов!домлень про в1лсронку в|л призову з

моб1л|зац|! та на военний нао (форма )'[э 4).
4 . 1(нига обл1ч бланк|в спец|ального обл|ч (форма )1! 13).
5. }&тига обл1ку передан| бланк[в спец|ального обл|ку, в|йськових

квитк!в та особових карток ф. |1-2 (форма }.{э 1 1).
6. ||лан заход!в з вручення посв!дчень про в1лсщонку в!А призову по

моб1л1зац!] | на военний час в!йоьковозобов'язан:л<.
7.8|дом1оть на видачу посв1дчень уповнова)кеним в[дд|л1в (цех|в) дпя

врунення !1 в1йськовозобов'язаним (форма }'|э 10).
8.8|дом1сть на видачу посв!днень в|йськовозобов'язантл<

(форма !\! 9, 9а).
9. |{лан зам1ни опец1ал1ст[в, як| вибуватоть по моб1л1зац1| (форма }'1! 16).
10. €писок в1дпов|дальних ос1б та ранспорту, як1 затгулатоться до

врулення посв|днень.
11. 1аблиця в!ку в!йськовозобов'язаних, як| пйлягатоть вик.'!|оченн1о з

в1йськового обл|ку.

|!|. |!апка ]\! 3
.]1истування щодо в!йськового обл!ку

€права в яч п|дгпиватоться докР{енти з питань в|йськового обл|ку та
бронховання, в топту нисл1:

ус! види зв|т!в ! в|домостей (друй щим|рники);
доручен1{я та оупров|дн! листи до бланк1в опов[щення | посв|днень

ф.}ф 4;
списки в1йськовозобов'язаних та призовник|в на день проведення зв|рки

карток ф. |]-2 з обп1ковими карткахли в1йськкомату;

р!нн| та м1сянн| плани роб|т з в!йськового о{л1ку та бронтовання за
минулий м1сяць або р|к з в!дм1тками про виконан| захоАи (плани мо:кщь
оформлятися в окрем!й книз!);

розпорядження та 1н:п1 дочменти з питань в1йськового обл[ку.
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1!. (артотека

Фсобов1 картки на в1йоьковозобов'язштих 1 призовник|в збер|гатоться в
алфав1тнотшу порядьу в окрем[й картотец|, яка под|ляеться на чотири щупи:

пер|па щупа _ особов| картки на в1йськовозобов'язаних оф1церського
складу;

дРга щупа _ особов! каРтки на в|йськовозобов'язаних рядового'
сержантського та стар|цинського ск.]1аду;

тетя щупа _ особов[ картки на в1йськовозобов'язаних-ж!нок;
четверта група _ особов! картки на призов:гик1в.
}|а в1йськовозобов'язаних, заброньованих за п!дприсмствами,

установами | орган!зац|ями на пер|од моб[л|зац1] | воснного стану, оообов|
картки вид1лялоться окремо в кожн1й щуп|.

Фсобов! картки на ос|б, викл:ояених з в|йськового обл!ку за в|ком чи за
станом здоров'я, збер[гатоться у зага_ттьн|й картотец1 п|дприсмства, уотанови'
орган1зац11 1 навч11пьного зак.}1аду.

Фрган!зац!я збер|ганття докуиент1в картотеки особових карток на
в|йськовозобов'язаних 1 призовник!в на п|дприемствах, в установах !

орган|зац|ях повинна в|дпов!дати вимог:!м загального д1ловодства.

3аступник кер!вника апарату'
,/,

.17 -'' / н.п. штРиФАн0вА

цачальппк орган!зац!йного
в!ддй} апарату райоццо1
дер?кавно! адм!н!страц|!

левченко 2 45 64



Аодаток 3

до розпоРяд)кення голови
районно| державно[ алм1н1сраш!1

/.| /у2гцу 1э:'2:цхр 1/*

Рвком00ндовАний пвРвлтк
докумепт|в, як! повипн! буги у прац!вника з питань в!йськового

обл!ку в сйьськ!й, селищн!й рад1

[. [!апка }& 1

.{очгментп з моб!л!зац!йно! роботи

1. Розпорядхсення !{уц!вського в|йськового ком1оара з пит!|нь
готовност|.

2. 1нощукцй с1льському (селищному) голов1.
3. Фбов'язки посадових ос[б с|льсько! (оелищно!) ради про порядок тк

роботи'
4. ||лан роботи на в1дпов1дний р|к.
5'&ема опов[щен1{'{ апарац посиленн'{.
6.Розрахунок опов|щення в1йоьковозобов'язаних та лостачальвик|в

техн1ки.
7. €писок уповнова:кених (пооильних).
8. .{окуиентац|я |1ункцг збору с|льсько! (селищно|) рали' ,

9. Р|:пення с1льсько] (селищно!) ради щодо вид1ленття автотранспорц
для опов|щення та подання в|йськовозобов'язаних на пункт збору ло
9угу!вського об'сднаного районного в!йськового ком1сар1ац (дал! - оРвк).

]0. 1менн! спиоки особового складу, який в|дтщав':тяеться на зб|рний
тункг 9уц!вського ФР81(.

11.Ёомери телефон|в господарств (автогосподарств), яй постанатоть
техн|ку.

||. !1апка ]\} 2

,(окументи щодо призову ца строкову в!йськову сл1':псбу

1. €писки тонак|в 20- р.н., як| п1длягатоть пйготовц| до ощоково!
в1йськово| стут<би.

2. €лиски тонак!в 20
д|льниц1, форма }т[э 2.

р.н.' як1 п1дляга|оть приписц1 до призовно1

3' €писки призовник|в, як! стоять на в1йськовому обл|ку у виконком|
с1льсько| (селищно!) ради, форма !т[э 15 '

4. 0бл!ков| картки допризовнийв (у раз[ необх!дноот1).
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5. &фав|тн1 списки (обл!кова форма },{! 278 й|ноборони) тонак|в 15-ти
та 16-ти р|.тного в|ку, як| п[длягатоть диспансеризац||. €писки надалотьоя до
в[дд|щг охорони здоров'я районно| державно| адм!н|сщац1|.

1|!. 11апка ]\} 3

.{окументи щодо обл|ку оф!цер|в запасу

1. 8каз1вки районного в!йськового ком|сара по обл!ку оф|цер|в запасу.
2. (писки вегеран!в в!йни, за категор!ями.
3. [1рна.:т обл1ц виклич оф|цер1в зат!асу в чуц1ъоький ФР81(.

[['. [апка $д 4
,{окумепти в|йськового обл!ку серясант!в (солдат|в) запасу

1. 3акон 9кра!ни <про в|йськовий обов'язок | в1йськову с.тужбу>'
2' 3акон 9кра1ни <|{ро оборону !кра!ни>.
3. 3акон 9кра!ни <|{ро моб|л|зац|йну п!дготовку та моб!л[зац1:о>.
4. |1опохсення про в|йськовий обл|к в|йоьковозобов'язаних 1

призовник1в, затверджене поотановок) !{аб|нету й!н!стр1в }кра!ни в1д
09 иервття 1994 року }т|э 377.

5. 1нсщукц1я з в|йськового обл|ку в|йоьковозобов'язаних ! призовник!в,
затверд)кена н:1казом й1н1сра оборони !кра!ни в|д 15 щудття 2010 }Ф 660.

6. 1нсщукц1я з в|йськового обл1ку в|йськовозобов'язаттих ! призовник|в в
органах м1сцевого самоврядуван|'{.

7. |(нига р1ху в1йськовозобов'язаних 1 призовник|в.
8.8итяг з розпоряд}(ення с|льського (селищного) голови про

признаяення в1дпов!дально| посадово'[ особи за ведення в1йоькового обл1ку.
9. Розпорядхсентля та |нп:1 докриенти щодо ведення в1йськового обл1ку.
10. |[ерел|к питань, як1 п|д.тгяга.тоть перев|рц1 стану в1йськового обл1ц'
11. {1рнал обл!ку (описок) п|дприсмств' орган1зац|й [ установ,

розта!пованих на територ|! с1льсько! (селищно!) ради.
12. 1(нига обл!ку в!йськовозобов'язаних, визначених |нвал]дами | знятих

з в|йськового обл|ку за станом здоров'я.
13. 1(нига обл|ку в1йськовозобов'язаних, як!, заявили про зм|ни в стан1

злоров'я ! п 1д.гш гатоть додатковому медичному осв!дченгт:о.
14. фуг1 прим1рттики в|домостей, що пода|оться у в|йськкомат

щом[ояця.
15. 1(нига обл|ч передан| в|йоькових квитк1в в|йськовозобов'язаних

(бланки розписок).
16. й1рнал перев!рок стату в!йськового обл[ку.
!7. ||пани роботи з в1йськового обл!ку на м1сяць | р|к.
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18. )(урнал обл|ку (списки) унасник1в бойових д1й.
19. [{рнал обл!ку (списки) уласник!в в|йни.
20. [1рнал обл1ку (списки) 1нвал|д1в в1йни.
21. {урншт обл1ку (списки) 1нватй1в в|йськово| олухби.
22. }\{урнал обл!ку (списки) унасник|в бойових д1й на територ!| |нлших

держав.
23. [урнал обл!ч (списки) унасник1в л1кв!дац!1 та пострая(далих ви

авар|! на !АЁ€.

!. |(артотека

1(артотека первинного обл[ку на в|йськовозобов'язаних збер|гасться в
алфав1тттому порядчг в картотец!, яка под|ляеться на нотири щупи:

пер||!а щ).т1а _ каРтки первинного обл|ку на в|йоьковозобов'язаних
оф!церського складу;

друга щупа _ картки первинного обл[ку на в|йськовозобов'язаттих

рядового' сержантського та стаР|пинського ск]!аду;

щетя група _ картки первинного обл[ку на в1йоьковозобов'язаних-х1нок;
четверта група _ картки первинного обл1ку на в!йоьковозобов'язаних,

знятих з в1йськового обл1ку.
1(артки первинного обл1ку на в1йськовозобов'язаних, як[ маготь на руках

моб|л1зац|йне розпорядхення' ск.'1ад{1ються окРемо за команд11ми' у них за
в!йськово-обл|ковими спец|альностями' посадами та пр|звищами.

3аступник кер!вншка апарату'
начальнпк орган|зац!йного
в|дд!лу апарац/ районно|
дерлсавно1 адм!н!страц!!

левченко 2 45 64

ч{1,' н.п. |птРиФАновА


