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[!ро стан веденця в1йськового обл1ку
та бронповання у {уц!вському район1
за 202\ р1к та завдання на 2022 р|к

Б|дпов|дно до статей 6, \з,27, з9 3акону 9кра!ни <|{ро м|сцев! дерх<авн|
адм|н|страц|}>, статт| 14 3акону 9кра!ни <|[ро оборону }кра!ни>, статей 33, 38
3акону !кра|ни <|!ро в|йськовий обов'язок | в|йськову слух<бу>>, отатей \7, 25
3акону 9кра|ни <|{ро моб!л|зац|йну п|дготовку та моб|л|зац|то>, |{орядку
орган|зац|] та ведення в|йськового обл|ку призовник|в | в|йськовозобов'язаних,
3атвердженого постановото 1(аб|нету 1!1|н|стр|в !кра|ни в|д 07.|2.201 6 м 921
(.1 зм|нами), |{орядку бронтовання в1йськовозобов'язаних 3а органами
дерт{авно| влади, |нтшими дерх{авними органами, органами м|сцевого
самоврядування та п|дприсмствами' установами | орган|зац|ями на пер!од
моб|л|зац|| та на военний яас, затверд)кеного постановото 1{аб|нету }м1|н|сщ|в
9кра!ни в|д 04.02.20|5 ]ф 45 (у редакц|| постанови 1{аб|нету 1!1|н!стр|в }кра|ни
в|д 1\.0|.20\8 м 12) (|з зм|нами) протягом 2021' року перев|рка стану ведення
в|йськового обл|ку та бронтовання в1дбувалась 130 раз1в, з них |22 лерев|рки
стану ведення в|йськового обл|ку та брон}ованн'1 проведен| на п|дприсмствах' в

установах та орган|зац|ях, як1 розтатшован| на територ1| 9угу!вського району, та
8 перев!рок стану ведення в|йськового обл|ку та бронтовання проведено у
м|ських, селищних радах.

Ёа виконання вимог розпорядх{ення голови )(арк|всько| обласно|
деря{авно| адм!н|страц|| в|д 3 \.01.2022 ]\гр 45 *|{ро стан в|йськового обл|ку в
област1 за2021 р!к та завданняна2022 р|ю>, з мето}о покращення стану ведення
в1йськового обл|ку та бронтовання в|йськовозобов'язаних на п|дприемствах, в

установах та орган|зац1ях 9угувського району у 2022 роц|:
1. 3атвердити 3авдання з методичного забезпечення ведення в|йськового

обл|ку та бронтовання' п|двищення ква-гт|ф|кац|| посадових ос|б, в|дпов|дальних
за орган|зац|то та ведення в!йськов0го обл|ку, бронтовання в м|ських, селищних
радах, на п!дприемствах' в установах та орган|зац|ях 9угувського району, та
|[ерел|к заход|в щодо пол|пшлення стану в|йськового обл1ку та бронтовання у
2022 роц1 (додаеться).

в|л ь'] ъг.т{шсш а}А'1",т,сч

чугу|вськА РАионнА дшР}!{АвнА Адм!н1стРАц1я
хАРк|всько! оБлАст!

Розпо Ряджшння

9уц!ъ

2. Рекомендувати м|ським, селищним головам району:
2.|. Фртан1зувати п1двищення квал1ф|кац|| посадових ос|б, в|дпов|дальних

за орган|зац|то та ведення в|йськового
в|йськовозобов'язаних та !х бронтовання.

обл|ку призовник1в



2.2. Фрган|зувати проведення роботи з| зв|рки обл|кових даних карток
первинного обл|ку призовник|в | в|йськовозобов'язаних з обл|ковими даними,
що м|стяться в ]х особових картках в|дпов|дного в|дд|лу 9угувського
районного територ|ального центру комплектування та соц|ально? п|дтримки
)0рк!всько| област|.

3. Б|дд1лу оборонно| роботи, цив!льного захисту та взаемод|| з
правоохоронними органами районно| деря{авно| адм!н|страц|| (йикола
-)-{унников):

3.1. |{ост!йно надавати допомоц з питань ведення в1йськового обл1ку та
бронтовання м|ським' селищним радам 9угу!вського району у 2022 роц|.

3.2. |!ро х|д виконання розпоряд)кення |нформувати голову районно|
дерх{авно| адм|н|страц|| через в|дд|л документ€ш1ьного забезпечення та
контрол1о алФату районно[ дер)кавно| адм|н|страц|| до 25 с|чня202з року.

4. !(онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на пер1пого
3аступника голови районно| дер)кавно| адм|н|отрац|! 1{остянтина 1(озл|т|на.

| олова районно[ дерэпсавно[
адм!н!страц![ [гор волков



3АтввРджвно

Розпорядх{ення голови

районно| дер)кавно| адм!н|страцт1

зАвдАння
з методичного забезпечення ведення в|йськового обл!ку та бронк)вання'
п!двигцення квал|ф|кац!! посадових ос!б, в!дпов|дальних 3а орга н!зац1го

.Р
та ведення в1иськового обл!ку, бронговання в м!ських, селишдних радах'

на п!дпри€мствах' в установах та орган1зац1ях 9угу|вського району'
та |[ерел1к заход!в п{одо пол|пгшення стану в!йськового обл1ку та

бронповання у 2022 Роц1

м
з|п

Ёайменування заход|в
1ерм|н

проведення
Б|дпов|дальний за

виконання
|. Фрган|зац|йн| заходи

1 Фрган|зац|я роботи щодо
ведення в|йськового обл|ку |

бронтовання в|дпов1дно до
план!в

|{ротягом
року

1{ер1вники структурних
п1дрозд|л|в районно|
дерх(авно| адм|н1страц||,
ш|дприсмств, установ'
орган!зац|й, м|ських,
селищних рад

2. 1{онтроль за веденням
в|йськового обл|ку 1

бронтовання

3а планом
перев1рок

|[ертший

районно|
адм|н|страц||,
тцк та сп
Ртцк та сп
област|

заступник голови
дерх{авно1
начальник

9угу|вського
[арк|всько|

. 1{онтроль виконання
громадянами та посадовими
особами встановлених
правил в1йськового обл|ку

[{ротягом

року

(ер|вники структурних
п|дрозд|л1в районно|
цер)кавно| адм|н1страц1|,
п|дприсмств, установ,
орган|зац|й району

4. |1роведення занять з
в1дпов|дальними за ведення
в|йськового обл|ку 1

бронговання на
п1дприсмствах' в установах'
орган|зац1ях з п|двищення
квал|ф|кац||

24.06.2022
25.\2.2022

[1ершлий заступник районно1
церх{авно| адм|н|отрац||,
начальник тцк та сп
!{угу|вського Рт|к та сп

{,арк|всько| област1

5. |{роведення нарад з питань
забезпечення

24.06.2022
25.12.2022

[1ертпий заступник голови
районно| дерхсавно|
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]ч[р

з|л
Ёайменування заход1в

1ерм|н
проведення

Б|дпов!дальний за
виконання

функц|онування оистеми
в|йськового обл|ку та його
стану !з заслуховуванням
посадових ос|б, як|

допустили пору1шення
правил ведення в|йськового
обл1ку

адм|н|страц|{, кер|вники
структурних п|дрозд|п|в

районно| дерх<авно|
адм|н|страц||, п|дприсмств,

установ, орган!зац|й

6. 1нформування 9угувського
Рт|к та сп [арк|всько|
област! (в!дд|л|в) про
призначення' перем|щення 1

зв|льнення ос|б,
в|дпов!дальних за ведення
в|йськово-обл|ково| роботи

! 7 -денний
терм|н

(ер|вники структурних
п|дрозд|л!в районно|
державно] адм|н!страц||,
п|дприсмств, установ,
орган|зац|й

[1. 3аходи щодо пол|птшення стану в]йськового обл|ку призовник|в !

в|йськовозобов' язаних

1 |[ерев|рка у щомадян п|д нас
лрийняття на роботу

наявност!

(у

(навнання)
в|йськово-обл!кових
документ!в

роботу
призовник|в

в|йськовозобов' язаних
в|йськових квитк|в або
тимчасових посв|днень, а у
призовник|в посв!днень про
приписку до призовно|
д|льниц|). |{рийманн'1 на

(навнання)
1

! в|йськовозобов' язаних!.-
|зд1йсн!осться т1льки г|1сля

!"',''" ]х на в|йськовий обл!к
1

|у 9угу!вському Рт1щ та €|1
|[арк!всько| област!

|(в|дд1лах), а також у раз|

|перебування на в1йськовому

|обл1ку в €луя<би безпеки

|9кра|ни та €лухсби!*.
[зовн:гшньо1 розв1дки

|[ост|йно 1{ер|вники дер}кавних
орган|в, п|дприсмств,'

установ та орган|зац|й

2. Ёадсилання до т{уфвського
Ртцк та сп )(арк|всько|
област| (в1дд1л1в)

! 7- денний
терм|н

1{ер|вники дер}!(авних
орган|в, п|дприемств,
установ та орган|зац|й



)\!
з/п

Ё{айменування заход|в
1ерм|н

проведення
Б|дпов|дальний за

виконанн'{

пов|домлень про зм1ну
обл|кових даних призовник|в
| в|йськово3обов'язаних,
прийнятих на роботу
(навнання) 

", 
зв|льнених з

роботи (в|драхованих з

навчаг]ьного закладу)
-). Фпов|щення призовник|в 1

в|йськовозобов'язаних про !х
виклик до 9уц|вського
Рт1]к та сп )(арк|всько|
област| (в|дд|л|в) 1

забезпечення !х своечаоного
прибуття

3а

розпоряд)кен-
ням

нач'|^,1ьника
т1-к та €|1

9угу!вського
Рт1щ та €|[
{арк|всько!

област|

(ер!вники дер}кавних
орган|в, п|дприсмств,

установ та орган|зац|й

4. 3абезпечення повноти та

достов|рност| обп|кових
даних призовник|в 1

в]йськовоз об ов' яз а.них

|[ост|йно (ер!вники дер)кавних
орган|в, п1дприемств,

установ та орган|зац|й

5. Бзасмод|я з 9уц!вським
Рт1щ та сп )(арк|всько|
област! (в|дд|лами) щодо
строк|в та способ|в зв!рки

даних особових карток'
списк|в призовник|в 1

в|йськовозобов'язаних, !х
обл|кових даних' внесення
в!дпов]дних зм|н до них' а

тако}к щодо опов!щення

!призовник1в |

! .- - !
! в:йськовозо0ов' язаних

|{ост|йно 1{ер|вники дер)кавних
орган|в, п|дприемств,

установ та орган|зац|й

6. 3в|рка особових карток
призовник|в 1

в|йськовозобов'язаних |з

записами у в|йськових
квитках та посв|дченнях про
приписку до призовних
д|льниць

1!ом|сяця 1{ер|вники державних
орган|в, п!дприсмств,

установ та орган!зац!й

7. |[роведення зв|рки особових
карток прац|вник|в з

обл|ковими документами

3а планом
(не р|дтше

одного разу

1{ер|вники державних
орган|в, п1дприсмств,
установ та орган!зац|й
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Б|дпов!дальний за
виконання

1ерм|н
Ёайменування заход|в

на р|к)({уц|вського

к1всько1

Рт!щ та сп
област|

в|дд|пами), в яких вони

перебуватоть на в|йськовому

1{ер|вники дерх(авних
ган|в, п|дприемств,

уотанов та орган|зац!й

9 5-денний
терм|н

Бнесення до особових карток
призовник|в 1

в|йськовозобов'язаних зм1н

щодо |х с!мейного стану'
м|сця про}кивання
(перебування), осв|ти, м|сця

(ер|вники дер)1(авних

орган|в, п|дприемств,
станов та орган|зац|й

1!ом|сяця
до 5 числа

Ёадсилання до 9угувського
та сп )(арк|всько1

(в1дд1л|в)

пов|домлення про зм1ну

обл|кових даних 1{ер!вники державних
орган|в, п|дприсмств,
станов та орган|зац!й

[о 01 фуднякладенн'1 ! подання до
({угувського Рт1д{ та сп
[арк|всько] област1 (в]дд1л]в)

писк|в громадян, як|

п|длягатоть приписц1 до
призовних д|льниць 1{ер|вники деря{авних

орган|в, п|дприсмств,
станов та орган|зац|й

|[ост|йно|1риймання п|д розписку в1д

призовник|в 1

в|йськовозобов'язаних ]х

в|йськово-обл|кових
окумент!в для подання до

9угувського Рт|щ та сп
[арк|всько| област| (в|дд1л1в)

ц!7я зв!рки з картками
первинного обл|ку та

оформлення бронтовання
в|йськовозобов'язаних на

пер!од моб|л|зац|! та на

военний час
1{ер|вники державних
орган!в, п|дприсмств,

нов та орган|зац|й

|1ост|йно|{ост|йний конщоль за

виконанням посадовими
особами дер)кавних орган|в,

|дприсмств, установ та

ган|защ|й, призовниками 1

в|йськовозобов' язаними



Б!дпов|дальнутй за
виконання

]ф
з|п

Ё{айменування заход|в
[ерм|н

проведення

встановлених правил
в|йськового обч|ку 

'?.
проведенням в1дпов1дно1

роз'яснтовально] роботц
1з. |[оот|йне |нформування

9угувського Рт1щ та сп
)0рк!всько| област1 (в|дд|л|в)

про щомадян та посадових
ос|б, як| порушту}оть правила

1в|йськового обл1ку, для

|притягнення 1х до

|в1дпов!дальност! 
зг|дно !з

!ч инни м законодавством

|1ост|йно 1{ер|вники державних
орган|в, п|дприсмств,

установ та орган|зац!й

14. Бедення та збер|гання
журналу обл|ку результат|в
перев|рок стану в1йськового
обл|ку призовник|в 1

в|йськовозобов'язаних та

зв|рки !х обл|кових даних з

даними 9угу{вського Рт1щ
!та сп )(арк!всько! област!

|(в!дд!л1в) 

-

|{ост|йно (ер|вники державних
эрган|в, п|дприсмотв,

/станов та орган|зац|й

15. }д|йснення ресстрац|{ (зняття

} реестрац||) м|сця
про}ивання призовник1в 1

в|йськовозобов'язаних ли1ше

в раз| наявност| в !х
в!йськово-обл|кових
цокументах позначок
9угувського Рт1к та сп
{,арк|всько| област1 (в|дд|л1в)

про зняття з в|йськового
обп|ку або перебування на

в]йськовому обл|ку за м|сцем
гт11/\тст'ря т{т{ я

|1ост|йно (ер:вники орган1в' т" !

зд|йснгоготь ресстрацтто |

м1сця проживання ф|зичних
ос|б

\6. Ёадсилання до т{угу|вського

Рт1к та сп [арк|всько!
област| (в1дд|л|в)

пов|домлення про

реесщац|то (зняття з

реестрац||) м|сця
про)кивання призовникь 

-_]

1{ом|сяця
до 05 чиола

1{ер!вники орган|в, що
зд|йснтототь ресстрац|то
м|сця проживання ф|зичних
ос|б
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Б|дпов|дальний за
виконання

1ерм|н
Ёайменуванн'1 заход|в

в|йськовозобов' язаних
1{ер|вники орган1в, що
зд|йснтототь ресстрац|то
м|сця прох(ивання ф!зичних

1{ом!ояця
до 05 числа

|{ов|домлення про м|сце

перебування зареестрованих
призовник|в |

в|йськовозобов'язаних на

зат|итт4 9угувського Рт1д{
та сп [арк!всько| област1

в!дд|л!в
1{ер|вники орган|в, що
зд|йснтототь ресстрац|то
м|сця проживання ф|зичних

! 2-ти>кневий
терм|н

Ёадсилання до т{угу|вського

1к та сп )(арк|всько!
ласт| (в1дд|л|в)

пов|домленн'1 про ос|б, як|

отрим!ш1и громадянство
9кра|ни | повинн| бути взят|

на в|йськовий обл|к
[(ер|вники орган1в, що
зд|йснтототь ресстрац!то
м|сця проя{ивання ф|зииних

|{ост|йноЁадання 9угу!вському Рт|щ
та сп )(арк|всько| област|

в|дд|лам) допомоги у
прийнятт| призовник1в 1

в|йськовозобов'язаних на

в|йськовий обл|к, зд|йснення
контролто за виконанням
ними правил в|йськового
обл!ку та виявлення
призовник|в 1

в|йськовозобов'язаних, як]

правила. |[ов|домлення про
виявлення таких ос|б

!{адоипа1оться
({угу|вського Рт1щ та сп

Ёачальник 9угу|воького
Руп гунп }кра!ни в

|вськ|й област|

3а зверненням
9угу|вського
Ртцк та €|[
[арк|всько|

област|

3д]йснення досудових
|дувань стосовно

в|йськовозобов'язаних в1д

в|йськового обл|
Бачальник
Руп гунп

9угу|вського
9кра|ни в

!,арк!вськ1й област:

3а зверненням
орган|в

м|сцевого
самовряду-

д|йснення роз1шуку'
имання та доставки до

т{угу|вського Рт1щ та сп
к|всько] област| (в|дд|л1в)

адян, як| ухиля}от!9дэщ
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Б|дпов|да;тьний за
виконанняведенняЁайменування заход1в

9угувського
Рт|к та €|{
)(арк!всько|

област|

виконанн'{ в!йськового

1{ер|вники
ержавно| ресстрац|| акт|в

цив1льного стану

7 -денний
терм|нвернення щомадян щодо

ресстрац|! акт|в цив!льного
стану до чугивського Рт|к
та сп [арк1всько! област|
в|дд|л!в),

перебуватоть на в|йськовому
призовники 1

в|йськовозобов'язан|, про
1ну !х пр|звища, |мен| та по

одру}кення

унення), ресстрац1}о
призовник|в 1

в|йськовозобов' язаних,
в|йськово-

документ|в,
п1льгових посв1дчень

22.

}{ачальник органу

дового розсл1дування
! 7 -денний

терм|н
|{ов|домлення ({угувського

Рт1к та сп [арк|всько|
област! (в1дд1л1в) про
шризовник|в 1

в|йськовозобов' язаних,
стосовно яких пов1домлено
про п|дозру у вчиненн|
крим|нального
п0авопору1шення

[олова 9угу|вського
м|ського с}А}, голова
3м|]вського районного с}А},
голова Бовчанського

районного суду, голова
чен|зького районного

! 1-денний
терм|н

|1ов!домлення 9уц|вського
Рт1щ та сп )(арк|всько|
област| (в1дд1л|в) про
призовник|в, стосовно яких
крим|нальн| справи

розгляда}оться судами, а

тако)к про вироки щодо
призовник|в 1

в|йськовозобов'язаних, як|

и законно! сили
[олова 9угу|вського
м|ського суду, голова

|1оот|йноБилуленътя та надсу|лання до
в|дпов|дних Рт1к та сп
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)\!
з|л

Ёайменування заход|в
[ерм|н

проведення
Б|дпов|да;тьний за

виконання

{,арк!всько] област1 (в|дд|л1в)

в|йськово-обл|кових
документ|в призовник|в 1

в|йськовозобов' язаних,
засуджених до позбавлення
вол|. обмет<ення вол|

3м!|вського районного с}А},
голова Бовчанського

районного с}А}, голова
|[ечен|зького районного
суду

26. |{ов|домленн'{ до
{угу|вського Рт|к та сп
)(арк|всько! област| ('а
в|дд1л1в) про призовник|в 1

в|йськовозобов'язаних, яких
визнано особами з
|нвал|дн|стто

! 7 -денний
терм|н

|олова медико-соц|ально]
експертно! ком|с|]

27. |{|д нас проведення призову
громадян ъта строкову
в|йськову слркбу
пов|домлення {арк|всько|
област| 9угу!вського Рт|щ
та сп [арк|всько| обпаст|
(в1дд|л|в) про громадян
призовного в|ку, як|
перебуватоть на
стац|онарному л|куванн|

9 3-денний
терм|н

1{ер|вники л!кувальних
заклад|в

28. €восчасне подання
необх!дних в|домостей до
з€вначених орган|в про
призовник|в |

в|йськовозобов' язаних,
спов|щення |х про виклик до
т{угу!вського Рт1щ та сп
!,арк|всько| област| (в|дд|л|в)
1шляхом вручення пов|сток

|{ост|йно (ер|вники житлово-
експлуатац|йних
орган|зац|й, |нтших

орган|зац тй а6о п|дприемств
та установ, що зд|йснтототь
експлуатац|то буАинк|в, а

тако:т( власники будинк|в

29. Аля зняття з в|йськового
обл|ку
в|йськовозобов'язаних, яких
п|сля проход)кення строково|
в|йськово| служби прийнято
11а слркбу до орган|в
[{ац|онадьно| пол|ц!|, орган|в
| п|дрозд!л|в цив|льного
захисту' .(ерх<спецзв'язку та
.[[ерх<авно| крим|нально-

! 7-денний
терм|н

1{ер1вники орган|в
Ёац|онально] пол|ц||,
орган|в 1 п|дрозд|л|в

цив1льного захисту,

,{ерх<спецзв'язку та

,{ерх<авно| крим|нально-
виконавчо| слркби
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}гч

з|л
}[айменування заход1в

1ерм|н
проведення

Б|дшов!дальний за
виконання

документ1в,
надсила!оться

виконавчо] слуэкби,
вилучення у
в!йськовозобов' язаних
в|йськово-обл|кових

як1

до
9угу{вського Рт!щ та сп
)0рк|всько| област! (в|дд1л|в)

за м|сцем перебування
призовник|в 1

в!йськовозобов'язаних на
в|йськовому обл|ку р€вом з

витягами з наказ]в про
лрийняття на слуэкбу

30. |[ов|домлення 9угувського
Рт1щ та сп [арк!всько{
област| (в!дд!л1в) про
зв|льнення
в|йоьковозобов'язаних |з

слу>к6и, яким поверта}оть п|д

розписку особист| в|йськово_
обл|ков| документи та
вида}оть дов|дки

! 7-денний
терм|н

1{ер|вники орган!в
Ёац|онально! пол|ц||,

орган|в | п|дрозд|л!в

цив!льного захисту,

,{ерх<спецзв'язку та

,{ерэкавно| крим|нально-
виконавчо| слух<би

11. 3аходи щодо пол|пгцення с' ану брон[овання в|йськовозобов

1 €восчасне оформлення
документ|в д]|я бронтовання
в|йськовозобов'язаних за

м|сцевими органами
виконавчо] влади, |нтпими

державними органами,
п|дприемствами' установами
та орган|зац|ями на пер|од
моб|л]зац|] та на военний час

} 10-денний
терм|н

Б|дпов|дальн| за ведення
в|йськового обл|ку на
п|дприемствах, в установах
та орган|зац|ях

2. |{ов!домлення 9угу|вського
Рт1щ та сп )(арк|всько|
област|, де
в|йськовозобов'язан|
прац|вники перебуватоть на
в|йськовому обл|ку про ]х
бронтовання за посадами 1

зарахування на спец|альний
обл|к

9 5-денний
терм|н

Б|дпов|дальн| за ведення
в|йськового обл|ку на
п|дприемствах, в установах
та орган|зац1ях



10

.}[р

з|п
Ёайменування заход|в

1ерм!н
проведення

Б|дпов|дальний за
виконання

1
-)- |нформуванътя 9угувського

Рт1к та сп )(арк|всько|
област! про анул}овання
посв|днень про в!дсщоику
в|д призову на пер|од
моб|л|зац|| та на военний час

} 5-денний
терм!н

Б|дпов|дальн| за веденн'1
в|йськового обл|ку на
п|дприсмствах' в установах
та орган|зац|ях

4. 9точнення перел!ц орган|в
дер)кавно| влади, |нтших

дер)кавних орган|в,
п1дприемств, установ 1

орган|зац|й, яким
встановлено моб!л|зац1йн|
завдання (замовлення) та
доведенн'т його до
9угу}вського Рт1щ та сп
{,арк|всько] област|

[о 20.02.2022 Б|дпов|дальн| за ведення
в|йськового обл|ку на
п|дприсмствах, в установах
та орган|зац!ях

5. !точнення плану вручення
посв!днень, списк|в
уповновах{ених про вручення
посв!днень

[!ом|сяця Б|дпов1дальн| за ведення
в|йськового обл|ку на
п|дприемствах, в установах
та орган|зац|ях

6. 1нформування щодо
п|дприсмств, установ 1

орган|зац|й, як| зш1уча}оться

до викон а|1ня моб|л|зац тйних
завдань (замовлень) в
особливий пер|од

[о 01 .0з.2022 (ер|вники дер)кавних
орган|в, п|дприсмств,

установ та орган|зац|й

7. 9точненн'т плану зам|щення
в|йськовозобов' язаних
прац|вник|в, як| п|длягатоть
призову за моб|л|зац|сто

24.06.2022
25.12.2022

Б1дпов1дальн| за ведення
в!йськового обл1ку на
п|дприсмствах, в установах
та орган|зац|ях

1!. 3в|тн|сть з питань в йськового обл| (у та бронтовання
1 Ёадсилання до 9уц!вського

Рт!$( та сп {арк|всько!
област1 пов|домлення про
зм|ну обл|кових даних
призовник|в |

в|йськовозобов'язаних, як|
зм|нили м|сце прох{иванн'{ в
межах - адм|н|стративно_
територ|ально| одиниц|, та
в|йськовозобов'язаних, що
лри6ули з моб|л|зац|йними

1!ом|сяця
до 05 числа

1{ер|вники орган!в, що
зд|йснтототь ресстрац|то
м|сця про)кивання ф|зичних
ос|б
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]ч[ч

з|л
Байменування заход!в

1ерм|н
проведення

Б|дпов|да:тьний за
виконання

0озпорядт{еннями
2. }{адання |нформац|| на

запити з питань в!йськового
обл|ку та бронтовання

|[ост|йно Б|дпов|дальн| за ведення
в|йськового обл|ку на
п|дприсмствах, в установах
та орган|зац|ях

_). €кладання та погодження у
9угувському Ртцк та сп
{арк!всько] област| зв|ту про
чисельн1сть прац}оточих та
в1иськовозо0ов' язаних
заброньованих зг!дно з
перел|ками посад та
профес|й' станом на 01 с]чня
2023 ооку

[о 25.|2.2022 Б!дпов!дальн! за ведення
в|йськового обл|ку на
п|дприсмствах, в установах
та орган|зац|ях

4. |[одання до 9угу|всько|

районно| дерх<авно|
адм!н|страц1| та 9уц|вського
Рт|к та сп [арк|всько|
област| зв|'гу про чисельтт|сть

та

з
та

|1рацю1оч,1х
в|йськовозобов'язаних
заброньованих зг|дно
перел|ками посад
профес|й' станом на 01 с|чня
2022 року та |нформац|| про
стан роботи щодо
в|йськового обл|ку та
броттгованття

в|йськовозобов'язаних

.{о
\0.02.2022

Б|дпов|дальн|
в|йськового
п|дприсмотвах'
та орган|зац!ях

за ведення
обл|ку на
в установах

5. 1ттформуван1{я 9угу|всько|

районно| державно|
адм!н|страц|| та внесення на

розгляд пропозиц!й ш{одо

пол|птпенття ста}!у
в!йськового обл|ку та
боонтованття

,.{о
15.02.2022

Ёачальник т1д{ та сп
т{угу|вського Р11-$ та сп
)(арк|всько! област|

!.8рткогт; н11я 111ш1их зах д|в
1. щ.д.-''*-7-т- оргатт|в

|м1сцевого са]иов})я/1ува1{1{я'

|п:Априсмств' . ус1'а[|ов,

|орган1зац1и зь'1|!1 у
|законодавств1 щодо

11ротягом

ро1(у

|1ерп_тий заступник голови

районт+о| дерхсавно|
адм1н|сщац|!., нач€!-пьн1{к

т|к та сг1 9угу|вського
Рт1д{ та сп {,артс!всько|



\2

Б|дпов!да;тьътутй за

виконання
област|

Байменування заход|в
[ерм|н

г!роведення-
]ч[ч

з|п

)

в|йськового обл:'ку'

в|йськово{ служби та

по0япку боонтовання Ёй**й"* т1щ та сп
{угувського Рт1щ та €|{
)(арк|воько! обпаст|,

в|дпов|дальн| за веденн'т

в|йськового обл|ку на

|п!дприсмствах, 
в установах

!тя опган1заш1ях

шроведення роз'яснтовально]
роботи з

в|йськовозобов' язаними
прац|вниками щодо

'виконанн'1 
правил

!в!йськового обл|ку

|{ротягом
року

[о
01.03.2022

1{ер1вники державних 
|

орган|в, як| забезпенутоть |

функш!онування системи
в|йськового обл|ку на

п|дприемствах' в уотановах
!.

|та орган1зац!ях, де ведеться

|в1йськовий обл|к

|призовник!в 1

!в|йськовозобов'яз щ-

-). Биготовленн'{ друкарським
способом правил в!йськового
обл|ку | розм|шення ]х на

видному м|сц| у в!дпов|дних

|прим|щеннях

[о
0\.04.2022

||ерп:ий заступник голови

районно! державно{
адм|н|сщац||, начш1ьник

т1ц{ та сп {угу!вського
Ртщ{ та сп [арк|всько!

1област|, в[дпов|дальн| за

|,.д.'"" в!йськового обл|ку

|,' п!дприсмствах' в

!*'"'''..*,х та орган|зац]ях

4. Фрган|заш|я оформлення
н!очно| аг!тац|!,

|нформаш|йних буклет!в з

питань в|йськового обл|ку та

бронтовання, в|йськового

|обов'"зку та моб!л|зац||,

|порядок проходження

!в|йськово] слуэкби за

!'".'''.'^,'*,-*
[о

0|.0з.2022
]ача-гтьник 1цк та \-11

{угу!вського Р11_$ та сп
!,арк|всько| обпаст|,

з!дпов|дальн| за ведення

в|йськового обл|ку ъ|а

ш|дприемствах, в установах

"а 
ооган|зац|ях

5. )працтовання та видаъ|ътя

шеобх|дно! документац|| для

в|дпов|дальних за ведення

в|йськового обл|ку

Б|дпов|дальн| за ведення

в|йськового обл|ку на

п|дприемствах' в установах
.я ооган!зац|ях

|[ост]йно6.

7.

Ёадання |нформацт{ на

запити з питань в|йськового

обл|ку та бронтовання

пр**д."ня роз'яснтовально]
роботи з

в]йськовозобов' язаними

|{ротягом

року

Ёачальник |. цк та 91'г

{угу|вського Р11-$ та сп
{,арк|всько] област|,



Б1дпов1дальний за

виконання
1ерм|н

Байменування заход|в
в|дпов|дальн| за ведення

в]йськового обл|ку ъта

п|дприемствах, в установах

праш|вниками щодо

виконання прави[|

в|йськового обл|ку

Ёачальник в|дд|лу оборонно! роботи'

цив|льного захисту та взасмод11 з 
_т

правоохоронними органами районнот

державно! адм|н|страц|!
йикопа лучников


