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СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

%

2 І   2019 р. м. Старобільськ № /С?

Про стан військового обліку 
на території Старобільського 
району у 2018 році та завдання 
щодо його поліпшення 
у 2019 році

Керуючись статтею 6, пунктами 1, 2 частини першої статті 27 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», абзацом сімнадцятим статті 17, 
Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядком 
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року 
№921, Постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 року №45 
Порядком 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 редакції від 11.01.2018 № 12), з метою забезпечення належної організації 
функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням 
громадянами України військового обов’язку і за дотриманням ними 
встановлених правил військового обліку, своєчасного бронювання 
військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період 
мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни 
військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації, та у 
відповідності до інформації щодо стану військового обліку на території району,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Взяти до відома інформацію про стан військового обліку на території 
району за 2018 рік.

2. Затвердити: план завдань щодо забезпечення функціонування системи 
військового обліку на території району у 2019 році, додається; план перевірок 
стану військового обліку на території району на 2019 рік, додається, план звірок 
стану військового обліку на 2019 рік, додається.
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3. Утворити основний та резервний склад комісій щодо перевірок стану 
військового обліку на території району на 2019 рік та затвердити їх у складі, що 
додається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації О.Калініна.

Г олова А. Гаркавий



Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області %

20 /У  року №/£?

СКЛАД

комісії щодо перевірок стану військового обліку на території району 
на 2019 рік 

Основний склад комісії 

Голова комісії:
Калінін перший заступник голови
Олександр Семенович Старобільської РДА;

Члени комісії:
Ткаченко
Юрій Олексійович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Стефанов
Сергій Г еннадійович

начальника відділення військового 
обліку та бронювання солдат, сержантів 
запасу Старобільсько-Новопсковського 
ОРВК , капітан (за згодою);

начальник відділення офіцерів запасу і 
кадрів Старобільсько-Новопсковського 
ОРВК , майор (за згодою);

Халілов начальник відділення призову та
Арзу Західович комплектування Старобілсько-

Новопсковського ОРВК, майор (за згодою);

Резервний склад комісії 

Голова комісії:
Чепель головний спеціаліст з питань
Валерій Володимирович мобілізаційної роботи апарату РДА;

Члени комісії:
Свириденко 
Сергій Миколайович

начальник мобілізаційного відділення 
Старобільсько-Новопсковського ОРВК 
старший лейтенант (за згодою);



Калініченко 
Микола Вікторович

Зеленський 
Євген Іванович

начальник відділення забезпечення 
Старобільсько-Новопсковського ОРВК 
старший лейтенант (за згодою);

офіцер відділення комплектування 
Старобільсько-Новопсковського ОРВК* 
лейтенант (за згодою).

Перший заступник голови



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

20/Уроку № /О

ПЛАН ЗАВДАНЬ
щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території району на 2019 рік

№
з/п

Найменування заходів Строк
проведення

Відповідальні за виконання

1 2 3 4
1. Надання копій розпоряджень, рішень про затвердження планів звіряння 

облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих 
комітетів сільських та міської ради з обліковими даними ОРВК

до

20 лютого

Військовий комісаріат, головний спеціаліст з 
питань мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських та міської ради (за згодою)

2. Забезпечення належного функціонування системи військового обліку 
громадян України на території району

протягом

року

Заступник голови райдержадміністрації, 
військовий комісаріат (за згодою)

о
з. Забезпечення ведення персонального обліку призовників і 

військовозобов’язаних відповідно до пункту 37 Порядку організації та 
ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 
№921

протягом

року

Виконавчі комітети сільських та міської ради 
(за згодою)



1 2 3 4

4. Надання звітності з питань бронювання військовозобов’язаних за 
місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, 
підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та

воєнний час в установленому чинним законодавством порядку

лютий Головний спеціаліст з питань мобілізаційної 
роботи апарату райдержадміністрації, 
виконавчі комітети сільських та міської ради, 
державні органи, підприємства, установи та 
організації (за згодою)

5. Повідомлення ОРВК про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та 
організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів

щомісяця, до 
05 числа

Виконавчі комітети сільських та міської ради 
(за згодою)

6. Проведення роз’яснювальної роботи, навчання, семінарів та занять з 
керівниками державних органів, підприємств, установ та організацій з 
питань організації та ведення військового обліку і бронювання

протягом

року

Військовий комісаріат, головний спеціаліст з 
питань мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських та міської ради (за згодою) апарату 
облдержадміністрації, Луганський обласний 
військовий комісаріат (за згодою), районні 
(міські) військові комісаріати (за згодою)

7. Доведення правил військового обліку до призовників і 
військовозобов’язаних засобами наочної агітації

Протягом

року

Виконавчі комітети сільських та міської ради 
(за згодою)

8. Сприяння діяльності військових комісаріатів у мирний час та під час 
мобілізації

9. Проведення нарад з питань забезпечення функціонування системи 
військового обліку та його стану із заслуховуванням посадових,осіб, які 
допустили порушення правил ведення військового обліку

25.06.

25.12

Заступник голови райдержадміністрації, 
головний спеціаліст з питань мобілізаційної 
роботи апарату райдержадміністрації, 
підприємств, установ, організацій, голови 
сільських та міської ради (за згодою)

10 Повідомлення районних (міських) військових комісаріатів про зміну 
прізвищ, імен та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, 
вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також 
інших даних призовників і військовозобов’язаних

протягом

року

органи державної реєстрації актів цивільного 
стану району (за згодою)



1 2 3 4

11. Здійснення за зверненням:

районного військового комісаріату досудового розслідування стосовно 
ухилення військовозобов’язаних від військового обліку;

органів місцевого самоврядування та районних (міських) військових 
комісаріатів розшук, затримання і доставку до районного військового 
комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового 
обов’язку

протягом року органи Національної поліції в 
Старобільському районі (за згодою)

12. Надання інформації районним (міським) військовим комісаріатам або 
органам місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, про 
випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні 
перебувати на військовому обліку

13. Надання районним (міським) військовим комісаріатам за місцем 
перебування призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових 
документів, витягу з наказу про прийняття на службу та відповідного 
списку

14. Інформування відповідних районних (міських) військових комісаріатів 
про звільнення військовозобов’язаних із служби в органах Національної 
поліції з поверненням під розписку особистих військово-облікових 
документів та видачею довідки

Постійно Виконавчі комітети сільських та міської ради

15 Взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце 
проживання, тільки після їх взяття на військовий облік у ОРВК

Постійно Виконавчі комітети сільських та міської ради

О. Калінін



Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

г І Ї  оО їал 2 0 ^  року № /V
ПЛАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язоних на території Старобільського району 
__________________________________на 2019 році________________________________________________

Назва державного 
органу, органу 

місцевого 
самоврядування, 

підприємства, 
установи, організації 
та військові частини

Дата перевірки

Відмітка
про

виконання

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Старобільська
райрада 14
Байдівська 
сільська рада 14
Веселівська 
сільська рада 12
В.Покровська 
сільська рада 12
Калмиківська 
сільська рада 12
Старобільська 
міська рада 14



TOB
"Старобльський
елеватор" 9
Караяшниківська 
сільська рада 10
Курячівська 
сільська рада 10
Лиманська 
сільська рада 10
ВУ ТОВ
"Лугансквода" 7
ВП
" Старобіл ьський 
технікум ЛНАУ" 7
ПП
" Старобільський 
завод
продтоварів" 7
Малохатська 
сільська рада 10
Н-покровська 
сільська рада 11
стов
"Артемівське" 9
Новоборовська 
сільська рада 10
Підгорівська 
сільська рада 11



ДП Саробільське
лісомисливське
господарство 9

СТОВ "Агродар"
7

Половинківська 
сільська рада 7
Світлівська 
сільська рада 6
Титарівська 
сільська рада 6
Хворостянівська 
сільська рада 7
Чмирівська 
сільська рада 11
Шпотинська 
сільська рада 11
Шульгинська 
сільська рада 12
ФГ "Дон" 12
СТОВ "Діброва" 12
ПСП Зелена 
"долина" 12
ФГ "Золоте" 11
СТОВ
"Кам'янська" 11
Луганський
обласний
краєзнавчий
музей 13





Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

яіиьЯг 2 0 /^року № -/О
ПЛАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

звірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язоних на території Старобільського району 
__________________________________ на 2019 році__________________________________________ і____

Назва державного 
органу, органу 

місцевого 
самоврядування, 

підприємства, 
установи, організації 
та військові частини

Відмітка про виконання
Відмітка

про
виконання

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Старобільська РДА 12

Старобільська
райрада 12

Байдівська сільська 
рада 14

Веселівська сільська 
рада 14

В.Покровська 
сільська рада 14

Калмиківська 
сільська рада 14

Старобільська міська 
рада 19



TOB "Старобльський 
елеватор" 19

ВП "Професійний 
ліцей ЛНУ" 19

Караяшниківська 
сільська рада 20

Курячівська 
сільська рада 20

Лиманська сільська 
рада 27

ВУ ТОВ 
"Лугансквода" 23

ВП "Старобільський 
технікум ЛНАУ" 23

ПГІ "Старобільський 
завод продтоварів" 24

Малохатська 
сільська рада 24

Н-покровська 
сільська рада 26
ПАТ
"Старобільський
молокозавод" 21

-

ПАТ
"Старобільський
міжрайгаз" 21

СТОВ "Артемівське"
22

Новоборовська 
сільська рада 22



Підгорівська 
сільська рада 24

Половинкікинська 
сільська рада 24

Луганський 
прикордонний загін 18

ДП Саробільське
лісомисливське
господарство 18

Старобільське 
об’єднання ДПІ ГУ 
ДФС 19

Старобільська
обласна
фізіотерапефтична
лікарня

19

СТОВ "Агродар"
19

Половинкікинська 
сільська рада 19

Світлівська сільська 
рада 20

Титарівська сільська 
рада 20

Хворостянівська 
сільська рада 25

Чмирівська сільська 
рада 25



Шпотинська 
сільська рада 26

Шульгинська 
сільська рада 26

Старобільська 
митниця ДФС 23

Старобільська аптека 
№78 23

ФГ "Дон” 23

СТОВ "Діброва” 25
ПСП Зелена 
"долина" 25

ФГ "Золоте" 22

Старобільський
обласний
психоневрологічний
інтернат

22

Старобільський 
слідчий ізолятор 26

Управління ПФУ 27

СТОВ "АФ 
Калмичанка" -

27

ФГ "Лотос" 19

СТОВ "АФ Лугань" 19

ФГ "Мрія" 24

СП ТОВ "Нібулон" 24
СТОВ
"Сільгоспхімія" 26




