
                                               
   

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                   Р І Ш Е Н Н  Я   
 

 
від  08.12.2011 року  № 682 
 
Про заходи щодо поліпшення військового обліку 
та бронювання  військовозобов’язаних у місті  
Коростені в 2012 році та виконання рішення 
виконавчого комітету від 22.12.2010 року №760 

 
Розглянувши інформацію військового комісара Коростенсько - 

Лугинського об’єднаного районного військового комісаріату  щодо 
дотримання вимог Закону України „Про військовий обов’язок і військову 
службу”, Положення „Про військовий облік військовозобов’язаних та 
призовників” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 377-
1994 року, Наказу Міністра оборони України №660 - 2010 року „Про 
затвердження інструкції з військового обліку військовозобов'язаних і 
призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах, організаціях і навчальних закладах”, Наказу Міністра оборони 
України №290-1995 року „Про введення в дію Збройних Силах України 
інструкції щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, 
установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу”, а також 
переліків Міжвідомчої комісії з питань бронювання при Кабінеті Міністрів 
України керівниками  підприємств, установ, організацій і навчальних 
закладів м. Коростеня з питань ведення військового обліку та бронювання в 
2011 році свідчить, що вимоги вищезазначених керівних документів  
виконуються. 

В цілому стан справ з військового обліку та бронювання в місті  
порівняно з минулим роком поліпшився, керівники підприємств, установ, 
організацій керуються  вимогами Законів України „Про оборону України”, 
„Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію” в частинах, що їх стосується, не організовують 
виконання цих законів своїми підлеглими. 



З метою поліпшення стану військового обліку в місті в 2012 році, 
керуючись п.2 п.1 ст.36 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні ” виконавчий комітет Коростенської міської ради  
РІШАЄ: 

1.Рішення Коростенського виконавчого комітету від 22.12.2010 року  
№760  «Про заходи щодо поліпшення військового обліку та бронювання 
військовозобов’язаних в місті Коростені в 2011 році» вважати виконаним та 
зняти його з контролю. 

2.Керівникам підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, 
незалежно від підпорядкування і форм власності: 

2.1. Забезпечити вивчення вимог Законів України, а особливо уважно 
статті 16 і 17 „ Про оборону України ” статтю 38 „ Про військовий обов'язок і 
військову службу”, статті 18 і 19 „Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію” та розробити заходи для запровадження вимог цих законів у 
життя. 

2.2. Привести у відповідність кількість військово облікових працівників 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 377-1994 року ”: 

- за наявністю на обліку в підприємствах, установах, організаціях та 
навчальних закладах менше 500 військовозобов’язаних і призовників, 
обов’язки щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і 
призовників та бронювання їх за національною економікою, покласти на 
одного з працівників управління (відділу) кадрів, якому встановити доплату у 
розмірі до 50 відсотків посадового окладу в залежності від навантаження: 

до 100 військовозобов’язаних і призовників – 10 % до окладу; 
від 101 до 200 військовозобов'язаних і призовників – 20 % до окладу; 
від 201 до 300 військовозобов’язаних і призовників – 30 % до окладу; 
від 301 до 400 військовозобов’язаних і призовників – 40 % до окладу; 
від 401 до 500 військовозобов’язаних і призовників – 50 % до окладу; 
2.3.На вимогу військового комісаріату, сповіщати військовозобо-

в'язаних про їх виклик до військового комісаріату, забезпечити своєчасне 
прибуття за цим викликом. 

2.4.У семиденний строк повідомляти військовий комісаріат про 
прийняття на роботу (навчання) і звільнення з роботи (навчання) 
військовозобов’язаних. 

2.5.Здійснювати реєстрацію та зняття з реєстраційного обліку за місцем 
проживання військовозобов’язаних лише при наявності в їх військово- 
облікових документах позначок військового комісаріату відповідно про 
зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку  за 
місцем проживання, а також повідомляти про місце перебування  
військовозобов'язаних за запитом військового комісаріату. 

 2.6. Надавати військовому комісаріату допомогу у прийнятті 
військовозобов’язаних на військовий облік, проведенні призову 
військовозобов’язаних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні  збори, 



контролі за виконанням ними правил військового обліку та виявленні 
громадян із числа військовозобов’язаних, які порушують ці правила. 

 2.7. До 30 листопада 2012 року представити у військовий комісаріат 
звіти про чисельність працюючих заброньованих військовозобов’язаних 
(форма № 6Б). 

3.Рекомендувати начальнику Коростенського МВ УМВС України в 
Житомирській області, начальнику лінійного відділу міліції на станції 
Коростень: 

3.1.Проводити розшук, затримання і доставку до військового 
комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, 
направляти (в двотижневий строк) у військовий комісаріат відомості про 
випадки виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати на 
військовому обліку, а також відомості про осіб, які отримали громадянство 
України і повинні бути взяті на військовий облік. 

4.Рекомендувати начальнику відділу громадянства, міграції і реєстрації 
фізичних осіб, керівникам КВЖРЕП 1- 4, ПП «Коростенський житловий 
сервіс №5», а також власникам житлових будинків: 

4.1.Здійснювати реєстрацію та зняття з реєстраційного обліку за місцем 
проживання військовозобов’язаних, лише у разі наявності в їх військово-
облікових документах відміток військового комісаріату про взяття на 
військовий облік, або зняття з нього, а також сповіщати їх про виклик до 
військового комісаріату. 

5. Начальнику міського відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Коростенського міськрайонного управління юстиції: 

5.1.У семиденний строк повідомляти військовий комісаріат про зміни 
військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, одруження 
(розлучення), випадки реєстрації смерті військовозобов’язаного та вилучення 
військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані. 

6.Керівникам органів дізнання та попереднього (досудового) слідства, 
суду: 

6.1.У семиденний строк повідомляти військовий комісаріат про 
військовозобов’язаних, щодо яких ведеться дізнання або попереднє 
(досудове) слідство, а судам - про військовозобов’язаних, кримінальні 
справи, яких розглядаються судом, а також про вироки стосовно їх, що 
набрали законної сили. 

6.2.Військові квитки військовозобов’язаних та посвідчення на 
засуджених до позбавлення волі, в тому числі умовно з відстрочкою 
виконання вироку, надсилати до відповідних військових комісаріатів. 

7.   Керівнику  медико-соціальної експертної комісії: 
7.1. У семиденний строк повідомляти військовий комісаріат про всіх 

військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами. 
8. Керівникам: Коростенської центральної міської лікарні, залізничної 

відділкової лікарні ст. Коростень Південно-Західної залізниці : 



8.1. Під час проведення призову військовозобов’язаних на навчальні 
(або перевірочні) та спеціальні  збори у триденний строк повідомляти 
військовий комісаріат про всіх громадян, які перебувають на стаціонарному 
лікуванні і підлягають призову. 

9. Затвердити план-графік перевірок стану військового обліку і 
бронювання військовозобов’язаних на підприємствах, установах, 
організаціях та  навчальних закладах  міста Коростеня в 2012 році  (додаток 
№1). 

10. Затвердити план-графік звірок військово-облікових даних 
військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, установах, органі-
заціях та навчальних закладах  міста Коростеня в 2012 році (додаток №2). 

11. Виконання рішення розглянути  в грудні 2012 року. 
          12. Доручити   військовому комісару  Коростенсько - Лугинського  
об’єднаного районного військового комісаріату направити копії рішення 
керівникам причетних  підприємств, установ, організацій. 
 

 
Міський голова                                                                           В.Москаленко                                        

  
     

 
          
 

                                    Заступник міського голови                                                                
                                                                    О. Дзига  

 
                           Військовий  комісар  
Коростенсько - Лугинського   ОРВК                                                   
                                         В.Філоненко 

 
       Начальник юридичного  відділу                                                       

                                                     Т. Камінська 
                                                                    

 


