
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про стан військового обліку та 

бронювання військовозобов’язаних у 

2017 році та завдання щодо 

функціонування системи військового 

обліку на 2018 рік 

25 січня 2018 року Старокостянтинів   № 16 

 

Заслухавши інформацію заступника військового комісара 

Старокостянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату 

Рибачука О.А. про стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних 

на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах міста у    

2017 році, відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

військовий облік військовозобов’язаних і призовників», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних», керуючись ст. 36 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію заступника військового комісара Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату (далі – ОМВК) Рибачука О.А. 

про стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних і призовників 

на підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах міста у 2017 

році взяти до відома. 

 

 2. Створити комісію з питань перевірки стану військового обліку 

військовозобов’язаних на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних 

закладах міста незалежно від підпорядкування та форм власності (далі – комісія 

з питань перевірки стану військового обліку) та затвердити її склад згідно з 

додатком 1. 

 

3. Комісії з питань перевірки стану військового обліку: 
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1) виконувати свої повноваження у відповідності до чинного 

законодавства, керівних документів та розпоряджень з питань організації та 

ведення військового обліку; 

 

2) результати перевірок відображати в журналі перевірок військового 

обліку;  

 

3) про всі виявлені випадки порушення законодавства України з питань 

оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, військового обов’язку і 

військового обліку повідомляти безпосередньо міського голову, керівників 

підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності та надавати 

терміни для усунення виявлених недоліків з послідуючою їх вибірковою 

перевіркою. 

 

3. Затвердити графік проведення перевірок стану військового обліку та 

бронювання на підприємствах, в установах, організаціях міста згідно з 

додатком 2. 

 

4. Керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів 

міста: 

1) призначити відповідальних посадових осіб за ведення військового 

обліку та бронювання військовозобов’язаних з покладенням на них відповідних 

обов’язків; у семиденний строк надавати інформацію до 

Старокостянтинівського ОМВК про призначення, переміщення і звільнення 

таких осіб; 

 

2) забезпечити повноту та якість обліку військовозобов'язаних і 

призовників, провести звірку облікових даних з Старокостянтинівським ОМВК; 

 

3) подавати до Старокостянтинівського ОМВК відомості про наявність і 

технічний стан транспортних засобів, про громадян, які працюють на цих 

транспортних засобах до 1 червня та 1 грудня; 

 

4) взяти на особистий контроль своєчасне надання до 

Старокостянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату 

повідомлень про зміну облікових даних призовників та військовозобов’язаних 

віком до 60 років; 

 

5) провести своєчасне бронювання військовозобов'язаних до 01 лютого 

2018 року. 

 

5. Відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету 

Старокостянтинівсько міської ради (Решетнік Ю.Ю.) щомісячно до 05 числа  
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надавати Старокостянтинівському ОМВК відомості про реєстрацію, ліквідацію 

підприємств, установ та організацій. 

 

6. Відділу з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (Іванощук О.П.): 

1) здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання 

призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-

облікових документах позначок Старокостянтинівського ОМВК; 

 

2) надавати Старокостянтинівському ОМВК повідомлення про 

реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і 

військовозобов’язаних щомісячно до 05 числа; 

 

3) інформувати Старокостянтинівський ОМВК про осіб, які отримали 

громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік. 

 

7. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління 

національної поліції у Хмельницькій області (Чубенко А.В.) за зверненням 

Старокостянтинівського ОМВК здійснювати досудове розслідування стосовно 

ухилення військовозобов’язаних від військового обліку, здійснювати розшук,  

затримання і доставку до військового комісаріату громадян, які ухиляються від 

виконання військового обов’язку, а також в семиденний строк повідомляти 

Старокостянтинівський ОМВК стосовно призовників, щодо яких відкрито 

кримінальні провадження. 

 

8. Старокостянтинівському районному відділу Державної реєстрації актів 

цивільного стану головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області (Мартинюк М.Д.) повідомляти Старокостянтинівський 

ОМВК у семиденний строк про зміну військовозобов’язаними і призовниками 

прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації 

смерті військовозобов’язаного або призовника та вилучення військово-

облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних. 

 

9. Головному лікарю Старокостянтинівської центральної районної лікарні 

Стіхарєву В.О. повідомляти Старокостянтинівський ОМВК про громадян 

призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.  

 

10. Старокостянтинівському ОМВК (Медведчук В.П.): 

1) взяти на особистий контроль виконання підприємствами, організаціями 

та установами міста Закону України «Про військовий обов'язок і військову 

службу», постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку і 

бронювання військовозобов'язаних, а також надавати дієву допомогу щодо його 

поліпшення; до 25 грудня 2018 року проінформувати виконавчий комітет  
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міської ради про стан обліково-мобілізаційної роботи (мобілізаційної 

підготовки, військового обліку мобілізаційних ресурсів, виконання військового 

та військово-транспортного обов’язку) на території міста та подати свої 

пропозиції щодо покращення цієї роботи у 2019 році; 

 

2) 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. 

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                      М. Мельничук 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

25 січня 2018 року № 16 

 

Склад комісії 

з питань перевірки стану військового обліку  

 

Степанишин  

Олександр Дмитрович 

 

- секретар 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; 

 

Галіцький  

Володимир Ярославович 

- лейтенант, начальник відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу 

Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату; 

 

Данилюк  

Денис Олександрович 

- майор, начальник відділення 

офіцерів запасу і кадрів 

Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату; 

 

Загоруйко  

Василь Михайлович 

- головний спеціаліст відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу 

Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату; 

 

Міхновський  

Володимир Володимирович 

- майор, начальник мобілізаційного 

відділення Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату; 

 

Медведчук  

Володимир Петрович 

- майор, військовий комісар 

Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату; 
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Продовження додатка 1 

 

 

Петін  

Іван Миколайович 

- старший лейтенант, старший офіцер відділення 

військового обліку та бронювання сержантів і 

солдатів запасу Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату; 

Рибачук  

Олег Анатолійович 

- майор, заступник військового комісара, 

начальник відділення комплектування 

Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату; 

Стаднік  

Віктор Петрович 

- завідувач відділу обороно-мобілізаційної, 

режимно-секретної роботи та зв’язку з 

правоохоронними органами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Керуючий справами                                                                                    В. Янзюк 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 25 січня 2018 року №16 

 

Графік 

проведення перевірок стану військового обліку та бронювання на 

підприємствах, в установах, організаціях міста незалежно від підпорядкування 

та форм власності 

 

№ 

п/п 
Найменування 

підприємства, установи, організації навчального закладу 

Дата 

проведення 

звірки 

1 2 3 

1.  Старокостянтинівська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини 
12.02.2018 

2.  ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» 13.02.2018 

3.  Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 
14.02.2018 

4.  Відділ статистики у Старокостянтинівському районі 14.02.2018 

5.  Старокостянтинівський професійний ліцей 14.02.2018 

6.  Старокостянтинівський районний суд 15.02.2018 

7.  Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств 15.02.2018 

8.  Старокостянтинівська державна нотаріальна контора 19.02.2018 

9.  Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора 19.02.2018 

10.  Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 20.02.2018 

11.  ПАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового 

устаткування» 
20.02.2018 

12.  Старокостянтинівський міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 
20.02.2018 

13.  Комунальне підприємство по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Cтарокостянтинівської міської 

ради 

21.02.2018 

14.  ТОВ «Руслан І. В.» 21.02.2018 

15.  ПП «Агросервіс» 21.02.2018 

16.  Старокостянтинівська дитяча художня школа 22.02.2018 

17.  Старокостянтинівська дитяча музична школа 22.02.2018 

18.  Старокостянтинівський відділ поліції Головного управління 

національної поліції у Хмельницькій області 
22.02.2018 

19.   Староконстянтинівський район електричних мереж ПАТ 

«Хмельницькобленерго» 
26.02.2018 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 

20.  ТОВ «Метиз» 26.02.2018 

21.  ПП «Базис-КВ1» 27.02.2018 

22.  ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» 27.02.2018 

23.  Управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради  
27.02.2018 

24.  Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 
01.03.2018 

25.  Старокостянтинівська аварійно-рятувальна служба на воді 01.03.2018 

26.  ПП «Династія» 01.03.2018 

27.  ТОВ «Агромоторсервіс» 05.03.2018 

28.  ТОВ «Альфа-газ» 05.03.2018 

29.  ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 05.03.2018 

30.  Мале комунальне підприємство «Міськсвітло» 06.03.2018 

31.  Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство 06.03.2018 

32.  ТОВ «Нідерландсько-українське спільне підприємство 

«Верват Україна Лтд» 
06.03.2018 

33.  ПП «Яромак» 09.03.2018 

34.  Фермерське господарство «Заслуч» 09.03.2018 

35.  ТОВ «Старокостянтинівцукор» 09.03.2018 

36.  ТОВ «Ясен-Поділля» 12.03.2018 

37.  Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація 

України» «Старокостянтинівський елеватор» 
13.03.2018 

38.  ТОВ «Мегатекс Індастріал» 13.03.2018 

39.  Старокостянтинівське управління державної казначейської 

служби України  
13.03.2018 

40.  Філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 
14.03.2018 

41.  Управління держпродспоживслужби в 

Старокостянтинівському районі 
15.03.2018 

42.  Старокостянтинівське об'єднане управління пенсійного 

фонду України  
15.03.2018 

43.  Державна організація (установа, заклад) 42 гарнізонний 

будинок офіцерів 
15.03.2018 

44.  ТОВ «Мегаполіс-М» 03.04.2018 

45.  ТОВ «Нарс Авто» 04.04.2018 

46.  Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

04.04.2018 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 

47.  ТОВ «Гуртовня Лідер» 05.04.2018 

48.  Відділ у Старокостянтинівському районі головного 

управління держгеокадастру у Хмельницькій області  
05.04.2018 

49.  Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 05.04.2018 

50.  Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області імені М.С. Рудяка  
10.04.2018 

51.  Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 10.04.2018 

52.  Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 10.04.2018 

53.  Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 11.04.2018 

54.  Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 11.04.2018 

55.  Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 11.04.2018 

56.  Старокостянтинівський навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа і ступеня, гімназія» 

Старокостянтиинівської міської ради Хмельницької області 

імені героя України С.М. Бондарчука  

12.04.2018 

 

57.  ПП «Яніна» 16.04.2018 

58.  Магазин «Панорама» 17.04.2018 

59.  ПП «Адоніс-Стар» 17.04.2018 

60.  Ресторан «Фієста» 17.04.2018 

61.  ПП «Євробуд» 18.04.2018 

62.  ПП «Стройсервіс 999» 18.04.2018 

63.  ТОВ «Моноліт ЦМ» 18.04.2018 

64.  Старокостянтинівська філія ПАТ «Хмельницькгаз» 19.04.2018 

65.  Хмельницьке КЕВ району 19.04.2018 

66.  Пошта «Інтайм» 20.04.2018 

67.  Старокостянтинівська філія ТОВ «Нова Пошта» 23.04.2018 

68.  Старокостянтинівська міська виконавча дирекція 

Хмельницького обласного фонду соціального страхування 

тимчасової втрати працездатності 

23.04.2018 

69.  ПП «Сидор М.М.» 24.04.2018 

70.  Філія Хмельницького обласного управління АТ «Ощадний 

банк» 
24.04.2018 

71.  Старокостянтинівське відділення Хмельницька філія ПАТ 

КБ «Приватбанк» 
25.04.2018 

72.  Міськрайонний центр зайнятості 25.04.2018 

73.  20 – дистанція колії шляху (ПЧ - 20) 26.04.2018 

74.  Старокостянтинівська колійно - машинна станція – 276 26.04.2018 

75.  Військова частина А2502 30.04.2018 
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76.  Військова частина А0598 07.05.2018 

77.  Військова частина А0711 07.05.2018 

78.  Військова частина А3267 10.05.2018 

79.  Військова частина А4009 10.05.2018 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                                           В. Янзюк



 

 


