Додаток
до розпорядження голови
районної державної
адміністрації
01.02.2018 № 24
Інформація
про стан військового обліку та бронювання військовозобов’язаних
на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, органах
місцевого самоврядування у Михайлівському районі в 2017 році
Відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок та військову
службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанов Кабінету
Міністрів України від 07.09.2016 № 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" у 2017 році
у відповідності до затверджених графіків комісією Михайлівського районного
військового комісаріату проведено перевірки стану військового обліку та
бронювання військовозобов’язаних на підприємствах, в установах,
організаціях, навчальних закладах, органах місцевого самоврядування
Михайлівського району.
Аналізуючи проведені в 2017 році перевірки, в цілому, можна дати
загальну оцінку «добре», всіма підприємствами, яким були надані зауваження
у 2016 році, були виправлені помилки та ураховані надані рекомендації.
На кращому рівні проявили себе за зразкове ведення військового обліку
та бронювання:
1. ТОВ «Молодіжне» (відповідальна особа за ведення військового обліку
О.В.Кас’янець.);
2. ТМО Михайлівського району (відповідальна особа за ведення
військового обліку О.Г.Казак);
3. Бурчацька сільська рада (відповідальна за військовий облік
С.В.Швайковська);
4. КЗОЗ «Михайлівський центр ПМСД» Михайлівської районної ради
Запорізької області (відповідальна особа за ведення військового обліку
Я.В.Ракша ).
При перевірці виявлені незначні порушення та визначається на доброму
рівні ведення військового обліку:
1. Михайлівська районна державна адміністрація;
2. КУ «Михайлівський психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради;
3. ТОВ «Агрофірма імені Мічуріна»;

4. Любимівська сільська рада;
5. управління соціального захисту населення Михайлівської районної
державної адміністрації Запорізької області;
6. ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище».
Виявлено грубі порушення ведення військового обліку та бронювання
військовозобов’язаних та притягнуто до адміністративної відповідальності
відповідальних осіб за ведення військового обліку:
1. АТ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», в ході перевірки
виявлені порушення правил військового обліку посадовою особою
підприємства Проскурня Л.І.: порушення вимог п. 3.4 абзацу 2 Інструкції
з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників
в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах, затвердженої Наказом МОУ від 15.12.10
№ 660; порушення вимог абзацу 12 п. 1 ст. 21 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку і мобілізацію», а саме не надання до військового
комісаріату повідомлень про приймання на роботу (звільнення з роботи).
2. Дочірнє сільськогосподарське підприємство «АГРОЦЕНТР» АТ
«МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» відсутні: Закон України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закон України «Про оборону
України». Виявлено 13 працівників, яких не було поновлено на військовому
обліку.
3. ФГ «ІТОГ», виявлені наступні порушення правил військового обліку
посадовою особою за ведення військового обліку підприємства
О.Ю. Максименко:
1) порушення вимог п. 3.4 абзацу 2 Інструкції з організації ведення
військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних
закладах, затвердженої Наказом МОУ від 15.12.10 № 660;
2) порушення вимог абзацу 12 п. 1 ст. 21 ЗУ «Про мобілізаційну
підготовку і мобілізацію», а саме - не надання до військового комісаріату
повідомлень про приймання на роботу (звільнення з роботи). Виявлено
8 працівників, яких не було поновлено на військовому обліку.
3) відсутні: Закон України «Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію», Закон України «Про оборону України ;
4. КЗ «Плодородненський НВК I-III ст. « Загальноосвітній навчальний
заклад – дитячий дошкільний заклад» Михайлівської районної ради Запорізької
області (відповідальна особа за ведення військового обліку: Г.В.Гіпоть).
1) до військового комісаріату не надаються донесення про зміни
облікових даних військовозобов’язаних і призовників;
2) не розроблений план роботи з питань військового обліку
та бронювання на 2017 рік;
3) не ведеться журнал перевірки стану обліку військовозобов'язаних
і призовників;

4) військовозобов'язані при прийнятті на роботу не здають військові
квитки під розписку;
5) працевлаштовані особи, виключені раніше за віком, не взяті на
військовий облік, заходи щодо їх постановки на військовий облік не
проводилися;
6) відсутні Закон України «Про військовий обов’язок та військову
службу», Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.15 № 45;
7) до військового комісаріату не надавалися повідомлення про
військовозобов'язаних і призовників, прийнятих на роботу, зокрема стосовно
КУПРІНА Ігоря Вячеславовича, ОСОВАЛЮК Анатолія Оолександровича
та КОРОПОВА Сергія Борисовича.
З метою забезпечення виконання законодавства про військовий облік та
бронювання військовозобов'язаних посадовими особами і громадянами,
підприємствами, установами і організаціями району Михайлівського району
у 2018 році, усунення наявних недоліків пропоную:
1. Спланувати та провести з посадовими (службовими) особами
виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад, підприємств, установ,
організацій та навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми
власності, методичні заняття з питань організації та ведення військового обліку
громадян України.
2. При виявленні недоліків контролювати їх виправлення у встановлені в
актах терміни.
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