
ОБУХIВСЬКА МIСЪКА РАДА
киiвсъкоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

РОЗПОРШЖЕННЯ

uiд jа_грудня 2021 року м. Обухiв NsfrF
Про призначення вiдповiдального за ведення вiйськового облiку та
затвердження рiчного перспективного плану роботи вiдповiдального за
вiйськовий облiк Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради
КиiвськоТ областi на 2022 piK

Вiдповiдно до Закону УкраТни J\b 1357-XI вiд 30.03.202| рок uПро
внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо удосконаJIення
окремих питань виконання вiйськового обов'язку та ведення вiйськового
облiку> та вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 7.|2.2016

року J\9 921 <Про затвердження Порядку органiзацii та ведення вiйськового
облiку призовникiв i вiйськовозобов'язаних>>

1. ПРИЗНАЧИТИ вiдповiдальною за ведення вiйськового облiку
працiвникiв Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi
головного спецiалiста вiддiлу.. органiзацiйно-калровоТ роботи Виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi ПЕКАРНIК Яну
Михайлiвну.

2. Затвердити рiчний перспективний план роботи вiдповiдального за
вiйськовий облiк Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ
областi на 2022 piK згiдно з додатком J\b 1 .

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
керуючого справами Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради Киiвськоi
областi BiKTopa РОГОЗУ

Обухiвський мiський голова Олександр ЛЕВЧЕНКО
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ЗАТВЕРЩЖУЮ:
Обухiвський мiський голова

олександр ЛЕВЧЕНко

роботи вiдповiдального за вiйськовий облiк
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоI MicbKoT ради КиТвськоi областi

на2022 piK
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РIЧНLЙ tIЕРСШКТИВНИЙ ПЛАН

лъ
п/п

Найменування заходiв [ата
проведення

Хто проводить Вiдмiтка
про

виконання
1 ) 3 4 5

1. Планування
1 Складання перспективного плану

роботи з вiйськового облiку на2O2З
piK

до 25
грудня

щорiчно

Яна Пекарнiк

2. Участь у заняттi по вiйськовому
облiку, яке проволить PTL{K таСП

1 раз на piK Обухiвський
РТЦк та СП

2.зlаходи вiйськовою облiку вiйськовозобов'язаних, призовникiв та резервiстiв
3. Проведення звiрки облiкових даних

працiвникiв iз записами в особових
картках

l раз на piK Яна Пекарнiк

4. Повiдомлення тер иторiального
центру компл9ктування та
соцiальноi пiдтримки про
вiйськовозобов'язаних, призовникiв
та резервiстiв, якi заявили про змiни
в cTaHi здоров'я

fl,o 5 числа
мiсяця,
наступного
за звiтним

Яна Пекарнiк

5. Подання донесення до РТЦК та СП
про прийняття i звiльнення
працюючих в ycTaнoBi призовникiв,
вiйськовозобов'язаних та
резервiстiв

у 7-ми
денний
строк

Яна Пекарнiк

6. Перевiрка вiйськового облiку i

наявнiсть документiв по
вiйськовому облiку

1 раз на piK куратор або
комiсiя РТЦК

та СП
7. Облiк змiн у вiйськовозобов'язаних

(сiмейного стану, адреси мiсця
проживання, службового стану,

Постiйно
один раз на
мiсяць

Яна Пекарнiк



технiчноТ пiдготовки, освiти) i у
п'ятиденний строк вносить цi змiни
до ix карток первинного облiку та
повiдомлення про них у вiдповiднi
РТЦК та СП

8. Ведення Журналiв перевiрок стану
облiку вiйськовозобов'язаних i
призовникiв та бронювання
працiвникiв

Постiйно Яна Пекарнiк

9. Взаемодiя з PTI]K та СП, надання
йому допомогу у проведеннi
мобiлiзацiйних та оборонних
заходiв

Постiйно Яна
Пекарнiк

3. Заходи з бронювання вiйськовозобов'язаних
10. Уточнення бронювання та

призначення в команди працюючих
вiйськовозобов' язаних з

Обухiвським PTL{K та СП

1 раз на
мiсяць

Яна Пекарнiк

ll готувати та подавати звiт про
чисельнiсть вiйськовозобов' язаних.
якi заброньованi згiдно з
перелiками посад i професiй
вiйськовозобов'язаних, якi
пiдлягають бронюванню на перiод
мобiлiзацiт та на воснний чао

l раз на piK
станом на
0l сiчня

Яна Пекарнiк

12. Бронювання вiйськовозобов' язаних
iз числа працюючих, атакож при
змiнi у них вiйськово-облiкових
ознак (склад, вiйськове звання,
ВОС, ступiнь придатностi до
вiйськовоТ служби, BiKy), якщо вони
пiдлягають бронюванню згiдно
перелiку та повiдомлення про це
РТЦК та СП

в l0 денний
TepMiH

Яна Пекарнiк

l3. Внесення змiн та виправлень у
посвiдчення про вiдстрочку вiд
призову на вiйськовозобов'язаних
при змiнi iх облiкових даних або

умов бронювання з повiдомленням
до вiдповiдних РТЦК та СП

постlино Яна Пекарнiк

14. Забезпечення облiку та зберiгання
бланкiв спецiального вiйськового
облiку

постlино Яна Пекарнiк

Начальник вiддiлу органiзацiйно - кадровоТ

роботи Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
мiськоi ради КиТвськоТ областi Лариса АКУСОК


