
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про стан ведення військового обліку та 

бронювання військовозобов’язаних у 

2018 році та завдання щодо 

функціонування системи військового 

обліку на 2019 рік 

24 січня 2019 року Старокостянтинів   № 23 

 

Заслухавши інформацію старшого офіцера відділення військового обліку 

та бронювання сержантів і солдатів запасу Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату Петіна І.М. про стан ведення 

військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у 2018 році та 

завдання щодо функціонування системи військового обліку на 2019 рік, 

керуючись п. 2 ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

  

1. Інформацію старшого офіцера відділення військового обліку та 

бронювання сержантів і солдатів запасу Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату Петіна І.М. про стан ведення військового 

обліку та бронювання військовозобов’язаних у 2018 році та завдання щодо 

функціонування системи військового обліку на 2019 рік взяти до відома. 

 

2. Створити комісію з питань перевірки стану військового обліку на 

підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території 

відповідальності виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, у 

2019 році (далі - комісія) у складі згідно з додатком. 

 

3. Старокостянтинівському об’єднаному міському військовому 

комісаріату (Медведчук В.П.): 

1) забезпечити організацію та ведення військового обліку на території 

міста Старокостянтинова; 
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2) розробити та подати на затвердження міському голові план звіряння 

облікових даних підприємств, установ та організацій, що перебувають на 

території відповідальності, з обліковими даними Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату на 2019 рік, який надіслати до 01 

лютого 2019 року до сектору мобілізаційної роботи апарату Хмельницької 

обласної державної адміністрації; 

3) розробити та подати на затвердження голові комісії план перевірок 

стану військового обліку на території міста Старокостянтинова на 2019 рік; 

4) організувати проведення інструкторсько-методичних занять з 

посадовими особами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів 

міста Старокостянтинова незалежно від підпорядкування та форми власності з 

питань організації та ведення військового обліку громадян України у 2019 році. 

 

4. Відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету міської ради 

(Решетнік Ю.Ю.) до 5-го числа щомісячно протягом 2019 року надавати 

Старокостянтинівському об’єднаному міському військовому комісаріату 

відомості про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які 

належать до сфери їх управління. 

 

5. Відділу з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету 

міської ради (Іванощук О.П.) протягом 2019 року забезпечити виконання п. 58 

Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 07 грудня 2016 року № 921. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                         підпис                                            М. Мельничук 



 

 Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

24 січня 2019 року № 23 

 

Склад комісії 

з питань перевірки стану військового обліку на підприємствах, установах та 

організаціях, що перебувають на території відповідальності виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, у 2019 році 

 

Степанишин  

Олександр Дмитрович 

 

- секретар Старокостянтинівської міської ради, 

голова комісії; 

Мельник  

Леся Михайлівна 

 

 

 

 

- старший солдат відділення військового обліку 

та бронювання сержантів та солдатів запасу 

Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату, секретар комісії (за 

згодою); 

Данилюк   

Денис Олександрович 

 

 

 

- майор, начальник відділення обліку офіцерів 

запасу і кадрів Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату 

(за згодою); 

Кузьмич  

Олександр Олександрович 

 

 

 

- капітан, начальник відділення військового 

обліку та бронювання сержантів і солдатів 

запасу Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату (за згодою); 

Міхновський  

Володимир Володимирович 

 

 

 

- майор, заступник військового комісара, 

начальник мобілізаційного відділення 

Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату (за згодою); 

Петін  

Іван Миколайович 

 

 

 

 

- капітан, старший офіцер відділення 

військового обліку та бронювання сержантів і 

солдатів запасу Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату 

(за згодою);  

Рибачук 

Олег Анатолійович 

 

 

 

- майор, заступник військового комісара, 

начальник відділення комплектування 

Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату (за згодою); 
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Продовження додатка 

 

Стаднік 

Віктор Петрович 

- завідувач відділу обороно-мобілізаційної, 

режимно-секретної роботи та зв’язку з 

правоохоронними органами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами    підпис              В. Янзюк 

 

 

 

 


