
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____27 січня 2022___року         м. Старокостянтинів              № _21/2022-р___________ 

 

 

Про організацію військово-

облікової роботи в 2022 році 

 

 

З метою забезпечення постійного та достовірного ведення військового 

обліку військовозобов’язаних та призовників, їх бронювання на період 

мобілізації та на воєнний час, на підставі Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку 

та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року 

№ 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних», постанови Кабінету Міністрів України 

від 11січня 2018 року № 12 «Про внесення змін до Порядку бронювання 

військово-зобов’язаних за органами державної влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і 

організаціями на період мобілізації та на воєнний час», керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити завдання щодо методичного забезпечення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних та підвищення кваліфікації посадових 

осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, забезпечення 

системи його функціонування на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік (додаються). 

 

2. Затвердити план звіряння облікових даних підприємств, установ та 

організацій, що знаходяться на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, з обліковими даними Хмельницького районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік 

(додається). 

 

3. Затвердити план проведення перевірок стану військового обліку на 

підприємствах, в установах та організаціях, що знаходяться на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, на 2022 рік (додається). 

 

4. Затвердити план спеціальної підготовки осіб, відповідальних за ведення 

військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, на 2022 рік 

(додається). 
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5. Утворити комісію з питань перевірки стану військового обліку та 

бронювання призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в 

установах та організаціях, що знаходяться на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади, у 2022 році (далі - комісія) у складі згідно з 

додатком 5. 

 

6. Рекомендувати начальнику першого відділу Хмельницького районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимиру 

МЕДВЕДЧУКУ (далі - начальник 1-го відділу Хмельницького                                  

РТЦК та СП) забезпечити підготовку матеріалів з питань функціонування 

системи військового обліку, відбору громадян України на військову службу за 

контрактом та інших матеріалів щодо військово-облікової роботи та надати їх 

відділу з питань інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської 

ради для висвітлення в засобах масової інформації. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

 

 

Міський голова                          підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

27 січня 2022 року № 21/2022-р  

 

 

Завдання 

щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, 

відповідальних за організацію та ведення військового обліку, забезпечення 

системи його функціонування на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Строк 

проведення 

Відповідальний за 

виконання 

Відміт-

ки про 

викона-

ння 

1 2 3 4 5 

І. Організаційні заходи 

1 Організація роботи щодо 

ведення військового обліку і 

бронювання 

військовозобов’язаних і 

призовників відповідно до 

планів 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради, керівники 

підприємств, установ, 

організацій 

 

2 Контроль за веденням 

військового обліку і 

бронюванням 

За планом 

перевірок 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів в 

Старокостянтинівській 

міській раді (далі - 

заступник міського 

голови), члени комісії 

 

3 Контроль за виконанням 

громадянами та посадовими 

особами встановлених правил 

військового обліку  

Протягом 

року 

Керівники, 

підприємств, установ, 

організацій 

 

4 Проведення занять з 

відповідальними особами за 

ведення військового обліку і 

бронювання на підприєм-

ствах, в установах та 

організаціях  

Відповідно 

до плану 

спеціальної 

підготовки 

Заступник міського 

голови, начальник 

відділу мобілізаційної 

та обороної роботи 

виконавчого комітету 

міської ради,  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

   начальник 1-го відділу 

Хмельницького РТЦК 

та СП 

 

5 Проведення нарад з питань 

забезпечення функціонування 

системи військового обліку та 

його стану із заслуховуванням  

До                      

25 червня,                

до               

26 грудня 

Міський голова, 

заступник міського 

голови, начальник 

відділу мобілізаційної 

та обороної роботи 

виконавчого комітету 

міської ради, керівники 

підприємств, установ, 

організацій 

 

6 Інформування Хмельницького 

РТЦК та СП про призначення, 

переміщення і звільнення осіб, 

відповідальних за ведення 

військово-облікової роботи 

У 7-денний 

строк 

Керівники підприємств, 

установ, організацій 

 

ІІ. Заходи щодо військового обліку призовників і військовозобов’язаних 

1 Реєстрація місця проживання 

громадян, які прибули на нове 

місце мешкання, тільки після 

їх взяття на військовий облік у 

Хмельницькому РТЦК та СП 

Постійно Відділ з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

2 Зняття з військового обліку 

громадян для їх вибуття в іншу  

адміністративно-територіальну 

місцевість до нового місця 

проживання, тільки після їх 

зняття з військового обліку в 

Хмельницькому РТЦК та СП 

Постійно Відділ з питань 

реєстрації місця 

проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

3 Прийом на роботу призовників  

і військовозобов’язаних тільки 

при наявності в них особистих 

військово-облікових 

документів та відміток про 

перебування на військовому 

обліку  

Постійно Керівники підприємств, 

установ, організацій 

 

4 Звіряння даних облікових 

карток призовників і   

За планом Виконавчий комітет 

міської ради, керівники   

 



3 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 військовозобов’язаних,        які 

працюють (навчаються) на 

підприємствах, в установах, 

організаціях, з їх обліковими 

даними, що містяться в 

особистих військово-облікових 

документах 

 підприємств, установ, 

організацій 

 

5 Звіряння даних карток 

первинного обліку 

призовників і військовозо-

бов’язаних з обліковими 

даними старостинських 

округів, внесення відповідних 

змін до них 

За планом Старости 

старостинських округів 

 

6 Звіряння військово-облікових 

даних призовників і 

військовозобов’язаних, які 

перебувають на військовому 

обліку на підприємствах, в 

установах, організаціях, в  

старостинських округах, з 

обліковими даними 

Хмельницького РТЦК та СП, 

внесення відповідних змін до 

них 

За планом Виконавчий комітет 

міської ради, керівники 

підприємств, установ, 

організацій, старости 

старостинських округів 

 

7 Внесення до  облікових карток 

призовників і 

військовозобов’язаних змін 

щодо їх сімейного стану, місця 

проживання, освіти, місця 

роботи і посади 

У 5- денний 

строк  

Виконавчий комітет 

міської ради, керівники 

підприємств, установ, 

організацій 

 

8 Надсилання до Хмельницького 

РТЦК та СП повідомлення про 

зміну облікових даних 

військовозобов’язаних та  

призовників 

Щомісяця 

до 5 числа 

Виконавчий комітет  

міської ради, керівники 

підприємств, установ, 

організацій 

 

9 Підготовка та подання до 

Хмельницького РТЦК та СП 

списків громадян, які 

підлягають приписці до   

До 1 грудня Керівники навчальних 

закладів міської ради, 

старости 

старостинських округів 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 призовних дільниць    

10 Постійний контроль за 

виконанням громадянами, 

посадовими особами 

підприємств, установ та 

організацій, які перебувають 

на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, 

встановлених правил 

військового обліку та 

проведенням відповідної 

роз’яснювальної роботи 

Постійно Виконавчий комітет 

міської ради, керівники 

підприємств, установ, 

організацій, старости 

старостинських округів 

 

11 Повідомлення Хмельницького 

РТЦК та СП про реєстрацію, 

ліквідацію підприємств, 

установ та організацій 

Щомісяця 

до 5 числа 

Відділ з питань 

державної реєстрації 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

12 Ведення та зберігання журналу 

обліку результатів перевірок 

стану військового обліку 

призовників і 

військовозобов’язаних та 

звіряння облікових даних з 

даними районних 

територіальних центрів 

комплектування та соціальної 

підтримки  

Постійно Відповідальні особи за 

ведення військового 

обліку на 

підприємствах, в 

установах, організаціях 

 

13 Оповіщення призовників і 

військовозобов’язаних про їх 

виклик до  Хмельницького 

РТЦК та СП і забезпечення їх 

своєчасного прибуття 

За розпо-

рядженням 

РТЦК та СП 

Керівники підприємств, 

установ та організацій, 

старости 

старостинських округів 

 

14 Повідомлення Хмельницького 

РТЦК та СП про призовників і 

військовозобов’язаних, яких 

визнано інвалідами 

У 7-денний 

строк 

Голова медико-

соціальної експертної 

комісії 

 

15 Під час проведення призову 

громадян на строкову 

військову службу  

У 3-денний 

строк 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 повідомлення Хмельницького 

РТЦК та СП про громадян 

призовного віку, які 

перебувають на стаціонарному 

лікуванні 

 «Старокостянтинівська 

багатопрофільна 

лікарня»  

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької    області 

 

ІІІ. Заходи щодо бронювання військовозобов’язаних  

1 Своєчасне оформлення 

документів для бронювання 

військовозобов’язаних за 

підприємствами, установами 

та організаціями на період 

мобілізації та на воєнний час 

У                     

10-денний 

строк 

Відповідальні за 

ведення військового 

обліку та бронювання 

на підприємствах, в 

установах, організаціях 

 

2 Повідомлення Хмельницького 

РТЦК та СП, де 

військовозобов’язані 

працівники перебувають на 

військовому обліку, про їх 

бронювання за посадами і 

зарахування на спеціальний 

облік 

У 5-денний 

строк 

Відповідальні за 

ведення військового 

обліку та бронювання 

на підприємствах, в 

установах, організаціях 

 

3 Інформування Хмельницького 

РТЦК та СП про анулювання 

посвідчень про відстрочку від 

призову на період мобілізації 

та на воєнний час 

У 5-денний 

строк 

Відповідальні за 

ведення військового 

обліку та бронювання 

на підприємствах, в 

установах, організаціях 

 

4 Уточнення переліку 

підприємств, установ і 

організацій, яким встановлено 

мобілізаційні завдання 

(замовлення) 

До 

01лютого 

Начальник відділу 

мобілізаційної та 

обороної роботи 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

5 Уточнення плану вручення 

посвідчень про відстрочку від 

призову під час мобілізації 

Щомісяця Відповідальні за 

ведення військового 

обліку та бронювання 

на підприємствах, 

установах, організаціях 

 

6 Уточнення плану заміщення 

військовозобов’язаних  

25 червня, 

26 грудня 

Відповідальні за 

ведення військового  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 працівників, які підлягають 

призову за мобілізацією 

 обліку та бронювання 

на підприємствах, в 

установах, організаціях 

 

ІV. Звітність з питань військового обліку та бронювання 

1 Надання інформації на запити 

з питань військового обліку та 

бронювання 

Постійно Відповідальні за 

ведення військового 

обліку та бронювання 

на підприємствах, в 

установах 

 

2 Підготовка та надання доповіді 

про стан мобілізаційної та 

військово-облікової роботи 

Щомісяця Старости 

старостинських округів 

 

3 Складання та погодження з 

Хмельницьким РТЦК та СП 

звіту про чисельність  

військовозобов’язаних, які 

заброньованні згідно з 

переліками посад та професій 

військовозобов’язаних, які 

підлягають бронюванню на 

період мобілізації та на 

воєнний час, станом  на 1 січня 

До                     

10 лютого 

Відповідальні за 

ведення військового 

обліку та бронювання 

на підприємствах, в 

установах, організаціях 

 

4 Інформування виконавчого 

комітету міської ради про стан 

військового обліку та внесення 

пропозиції щодо його 

покращення  

До              

15 лютого 

Начальник 1-го відділу 

Хмельницького РТЦК 

та СП, начальник 

відділу мобілізаційної 

та оборонної роботи 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

V. Виконання інших заходів 

1 Доведення до виконавчого 

комітету міської ради, 

керівників підприємств, 

установ, організацій змін в 

законодавстві щодо 

військового обліку, військової 

служби та бронювання 

Протягом 

року 

Начальник відділу 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

виконавчого комітету 

міської ради, начальник 

1-го відділу 

Хмельницького РТЦК 

та СП 

 

2 Проведення роз’яснювальної 

роботи з  

Протягом 

року 

Відповідальні за 

ведення військового  

 



 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради         підпис                   Наталія ШАБЕЛЬНИК

7 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 військовозобов’язаними 

працівниками щодо виконання 

правил військового обліку 

 обліку на 

підприємствах, в  

установах, та 

організаціях 

 

3 Виготовлення друкарським 

способом правил військового 

обліку і розміщення їх на 

видному місці у відповідних 

приміщеннях 

До             

01 лютого 

Керівники підприємств, 

установ, організацій, де 

ведеться військовий 

облік призовників і 

військовозобов’язаних 

 

4  Оформлення наочної агітації, 

інформаційних буклетів з 

питань військового обліку та 

бронювання, виконання  

військового обов’язку, 

проходження військової 

служби за контрактом 

До 01 квітня Заступник міського 

голови, начальник                  

1-го відділу 

Хмельницького РТЦК 

та СП, відповідальні за 

ведення військового 

обліку на 

підприємствах, в 

установах, організаціях 

 

5 Опрацювання та видання 

необхідної документації для 

відповідальних за ведення 

військового обліку 

До                        

01 березня 

Заступник міського 

голови, начальник 

відділу мобілізаційної 

та оборонної  роботи 

виконавчого комітету 

міської ради, начальник 

1-го відділу 

Хмельницького РТЦК 

та СП, відповідальні за 

ведення військового 

обліку на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

27 січня 2022 року № 21/2022-р 

 

 

План 

 звіряння облікових даних  підприємств, установ та організацій, що 

знаходяться на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади, з обліковими даними Хмельницького          РТЦК  та СП на 

2022 рік 

 

 

№    

з/п 

Найменування 

підприємств, установ та 

організацій 

Планові дати звіряння  

сі
ч

ен
ь 

л
ю

ти
й
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ь 
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іт
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ь
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ь
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л
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о
п
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гр
у
д

ен
ь 

Від-

мітка 

про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Сахновецький 

старостинський округ 
   01               

2 
Красносільський 

старостинський округ 
   02               

3 
Самчиківський 

старостинський округ 
   02               

4 
Веснянський 

старостинський округ 
   03               

5 
Баглаївський 

старостинський округ 
   03               

6 
Вербородинський 

старостинський округ 
   04               

7 
Григорівський 

старостинський округ 
  04                 

8 
Воронковецький 

старостинський округ 
  07                 

9 
Огіївський 

старостинський округ 
 07            

10 
Великомацевицький 

старостинський округ 
 08            

11 
Губчанський 

старостинський округ 
 08            



2 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12 
Радковецький 

старостинський округ 
 09   

 
        

13 
Стецьківський 

старостинський округ 
 09   

 
        

14 
Пашковецький 

старостинський округ 
 10   

 
        

15 
Великочернятинський 

старостинський округ 
   10   

 
        

16 
Росолівецький 

старостинський округ 
   11               

17 
Волице-Керекешинський 

старостинський округ 
  11              

18 
Березненський 

старостинський округ 
   15               

19 
Пеньківський 

старостинський округ 
   15               

20 
Капустинський 

старостинський округ 
   16               

21 
Решнівецький 

старостинський округ 
 16            

22 
Іршиківський 

старостинський округ 
 17            

23 
ВП «Старокостянтинів-

ська дистанція колії» 
 17            

24 

Державне підприємство 

«Старокостянтинівське 

лісове господарство» 

 18            

25 

Дочірнє підприємство 

«Старокостянтинівський 

молочний завод» 

 18            

26 

Хмельницька державна 

сільськогосподарська 

дослідна станція 

«Самчики» 

 22            

27 

Філія «Старокостянтинів-

ський завод 

залізобетонних шпал» 

 22            

28 Комунальне   23            



3 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

підприємство комбінат  

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської 

міської                       ради 

    

 

        

29 

Комунальне    

підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

 23   

 

        

30 

Комунальне    

підприємство 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

 24   

 

        

31 

Комунальне    

підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства     

«Тепловик» 

Старокостянтинівської 

міської                        ради 

 24            

32 

Комунальне     

підприємство 

«Міськсвітло» 

Старокостянтинівської 

міської                        ради 

 25            

33 

Старокостянтинівська 

колійно-машинна станція 

з ремонту полотна філії 

«Центр з будівництва та 

ремонту інженерних 

споруд» 

 25            

34 
Міжшкільний навчально-

виробничий       комбінат 
 28            

35 Старокостянтинівський   28            



4 

 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
аграрно-промисловий 

ліцей 
             

36 

ПрАТ  

«Старокостянтинівський 

спеціалізований кар’єр» 

  01           

37 

Старокостянтинівська 

житлово-експлуатаційна 

контора 

  01           

38 

ДП «Хмельницький 

облавтодор» Філія 

«Старокостянтинівський 

райавтодор» 

  02           

39 

АТ 

«Хмельницькобленерго» 

Старокостянтинівський 

район електричних      

мереж 

  02           

40 СГК «Решнівецький»   03           

41 СТОВ «Заготівельник»   03           

42 ТОВ «Агромотосервіс»   04           

43 ТОВ «Альфа- газ»   04           

44 
ТОВ «Блок Майстер 

Україна» 
  09           

45 
ТОВ «НУСП Вервант 

Україна ЛТД» 
  09           

46 ТОВ «Еенселко Агро»   10           

47 
42 гарнізонний будинок 

офіцерів 
  10           

48 ТОВ «Подільський бекон»   11           

49 
ТОВ «Старокостянтинів 

Агро» 
  11           

50 

ТОВ 

«Старокостянтинівська 

меблева              фабрика» 

  14           

51 
ТОВ «Старокостянтинів-

цукор» 
  14           

52 ТОВ «Строй-Сервіс- 999»   15           

53 ТОВ «АГРО ОРМС»   15           



5 

 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

54 ФГ «Аргамак»   16           

55 ФГ «Бізон-1»   16           

56 ФГ «Кобудь»   17           

57 

Комунальне    

некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської  

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької       області 

  17           

58 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівський  

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської 

міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької        області 

  18           

59 
ТОВ «Мегатекс 

Індастріал» 
  18           

60 

ТОВ 

«Старокостянтинівська 

нафтобаза» 

  21           

61 
ТОВ «Кононівський 

елеватор» 
  21           

62 

Філія ПАТ «ДПЗК» 

Старокостянтинівський 

елеватор» 

  22           

63 
Старокостянтинівський 

районний                      суд 
  22           

64 

Старокостянтинівський 

місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

  23           

65 Старокостянтинівське    23           



6 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
управління державної 

казначейської        служби 
    

 
        

66 
42 гарннізонний будинок 

офіцерів 
  24  

 
        

67 

Управління культурної 

політики і ресурсів  

виконавчого комітету  

міської                        ради 

  24  

 

        

68 

Державний історико-

культурний заповідник 

«Самчики» 

  28           

69 

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської                        ради  

  28           

70 
Старокостянтинівська 

ЗОШ  I-III ступенів    № 1 
  29           

71 
Старокостянтинівський 

ліцей  
  29           

72 
Старокостянтинівська 

ЗОШ I-III ступенів     № 3 
  29           

73 
Старокостянтинівська 

ЗОШ I-III ступенів     № 4 
  30           

74 
Старокостянтинівська  

ЗОШ  I-III ступенів    № 6 
  30           

75 
Старокостянтинівська 

ЗОШ I-III ступенів     № 7 
  30           

76 
Старокостянтинівська 

ЗОШ I-III ступенів №     8 
  31           

77 

Старокостянтинівський 

НВК «Спеціалізована 

школа 1-ступення, 

гімназія» імені Героя 

України  С. М. 

Бондарчука 

  31           

78 Бутовецька ЗОШ    04          

79 Великочернятинська ЗОШ    04          

80 Веснянська ЗОШ    04          

81 Великомацевицький НВК    05          

82 Воронковецька ЗОШ    05          



 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     

Старокостянтинівської міської ради               підпис                Наталія ШАБЕЛЬНИК
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

83 Григорівська ЗОШ    05          

84 Губчанський НВК    06          

85 Іршиківський НВК    06          

86 Лажівська ЗОШ    06          

87 Пашковецький НВК    7          

88 Пеньківський НВК    07          

89 Попівецький НВК    07          

90 Решнівецький НВК    08          

91 Радковецький НВК    08          

92 Самчиківська ЗОШ    11          

93 Сахновецька ЗОШ    11          

94 Стецьківський НВК    12          

95 Росолівецький НВК    12          

96 
Старокостянтинівська 

ДЮСШ 
   13          

97 
Старокостянтинівська 

міська                        СЮТ 
   13          

98 
Будівельний супермаркет 

«Епіцентр» 
   14          

99 ТОВ «Моноліт»    18          

100 ПП «Яромак»    18          

101 ПП «Династія»    18          

102 ТОВ «Ясен-Поділля»    19          

103 

ТОВ 

«Олійноекстракційний 

завод» 

   19          

104 ТОВ «Скорк»    19          

105 

Виконавчий комітет  

Старокостянтинівської 

міської ради 

 01            



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

27 січня 2022 року № 21/2022-р 
 

 

 

План 

проведення перевірок стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, що знаходяться 

на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, на 2022 рік 

№        

з/п 

Найменування підприємств, 

установ та організацій 

Планові дати перевірок на 

 2022 рік 
Результати перевірки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської міської 

ради 

            01         

2 
Сахновецький старостинський 

округ 
          02                



2 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3 
Красносільський старостинський 

округ 
          02         

4 
Самчиківський старостинський 

округ 
          02         

5 
Веснянський старостинський 

округ 
          05         

6 
Баглаївський старостинський 

округ 
          05         

7 
Вербородинський старостинський 

округ 
          05         

8 
Григорівський старостинський 

округ 
           06         

9 
Воронковецький старостинський 

округ 
           06         

10 Огіївський старостинський округ         07         

11 
Великомацевицький 

старостинський округ 
        07         

12 
Губчанський старостинський 

округ 
       08          

13 
Радковецький старостинський 

округ 
          14   08 

11

12 
        

14 
Стецьківський старостинський 

округ 
       08          



3 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

15 
Пашковецький старостинський 

округ 
       09          

16 
Великочернятинський 

старостинський округ 
             09          

17 
Росолівецький старостинський 

округ 
             09 00         

18 
Волице-Керекешинський 

старостинський округ 
           10 70         

19 
Березненський старостинський 

округ 
             10          

20 
Пеньківський старостинський 

округ 
            10          

21 
Капустинський старостинський 

округ 
             10          

22 
Решнівецький старостинський 

округ 
       11          

23 
Іршиківський старостинський 

округ 
       11          

24 
ВП «Старокостянтинівська 

дистанція колії»     
        14         

25 

Державне підприємство 

«Старокостянтинівське лісове 

господарство» 

        15         

26 Дочірнє підприємство          15         



4 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
«Старокостянтинівський 

молочний                               завод» 
                 

27 

Хмельницька державна 

сільськогосподарська дослідна 

станція «Самчики» 

        02         

28 
Філія «Старокостянтинівський 

завод    залізобетонних         шпал» 
        14         

29 

Комунальне підприємство  

комбінат комунальних 

підприємств 

Старокостянтинівської міської 

ради 

                 

30 

Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство»  

Старокостянтинівської міської 

ради 

        08         

31 

Комунальне підприємство 

водопровідно- каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

        09         

32 
Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового  
        09         



5 

 

Продовження додатка  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

господарства  «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

                 

33 

Комунальне підприємство 

«Міськсвітло» Старокостянтинів-

ської міської ради 

        12         

34 

Старокостянтинівська колійно-

машинна станція з ремонту 

полотна філії «Центр з будів-

ництва та ремонту інженерних 

споруд» 

        14         

35 
Міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 
        12         

36 
Старокостянтинівський аграрно-

промисловий ліцей 
        12         

37 
ПрАТ «Старокостянтинівский 

спеціалізований кар’єр» 
        13         

38 
Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 
        13         

39 

ДП «Хмельницький облавтодор» 

Філія «Старокостянтинівський 

райавтодор» 

        15         

40 АТ «Хмельницькобленерго»          15         



6 

 

Продовження додатка  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
Старокостянтинівський район 

електричних                           мереж 
                 

41 СГК «Решнівецький»        11          

42 СТОВ «Заготівельник»         19         

43 ТОВ «Агромотосервіс»         19         

44 ТОВ «Альфа- газ»         20         

45 ТОВ «Блок Майстер Україна»         20         

46 
ТОВ «НУСП «Вервант Україна 

ЛТД» 
        21         

47 ТОВ «Енселко Агро»         22         

48 42 гарнізонний будинок офіцерів         22         

49 ТОВ «Подільський бекон»         06         

50 ТОВ «Старокостянтинів Агро»         26         

51 
ТОВ «Старокостянтинівська 

меблева                             фабрика» 
        26         

52 ТОВ «Старокостянтинівцукор»         27         

53 ТОВ «Строй-Сервіс-999»          27         

54 ТОВ «АГРО ОРМС»         28         

55 ФГ «Агромак»         28         

56 ФГ «Бізон-1»         02         

57 ФГ «Кобудь»         30         

58 
Комунальне некомерційне 

підприємство  
                 



 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     

Старокостянтинівської міської ради                                      підпис                                                    Наталія ШАБЕЛЬНИК

7 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня»  

Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницького району 

Хмельницької                      області 

        29         

59 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Старокостянтинів-

ський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницького району 

Хмельницької області 

        29         

60 ТОВ «Мегатекс Індастріал»         30         



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

27 січня 2022 року № 21/2022-р 
 

 

 

План 

спеціальної підготовки осіб, відповідальних за ведення військового обліку на 

підприємствах, в установах та організаціях, на 2022 рік 
 

№ 

з/п 

Назва теми і короткий зміст 

занять 

Кількість 

годин 

Дата 

продення 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

 

1 

Порядок підготовки та 

проведення звіряння облікових 

даних військовозобов’язаних та 

призовників, які працюють на  

підприємствах, в організаціях, 

установах, з обліковими 

даними районих 

територіальних центрів 

комплектування та соцільної 

підтримки 

1 28 січня  

 

2 Вимоги нормативно-правових 

актів з питань ведення 

персонального обліку 

військовозобов’язаних та 

призовників на підприємствах, 

в установах, організаціях. 

Обов’язки посадових осіб 

відповідальних за ведення 

військового обліку 

1 16 березня   

3 Порядок побудови картотеки 

військовозобов’язаних на 

підприємствах, в установах, 

організаціях. Документи 

військового обліку 

військовозобов’язаних та 

порядок їх заповнення 

1 18 травня   

 

4 Порядок бронювання 

військовозобов’язаних за 

підприємствами, установами на 

період мобілізації та на 

воєнний час. Бланки  

1 20 липня   



2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 спеціального військового 

обліку. Звітність про 

чисельність 

військовозобов’язаних, які 

заброньовані 

   

5 Порядок прийому на 

військовий облік 

військовозобов’язаних, зняття і 

виключення з військового 

обліку на підприємствах, в 

установах, організаціях 

1 21 вересня   

6 Правила військового обліку 

військовозобов’язаних, 

відповідальність за порушення 

правил обліку і втрати 

військових квитків, тимчасових 

посвідчень 

1 16 

листопада  

 

Всього: 6   

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради             підпис                Наталія ШАБЕЛЬНИК



Додаток 5 

до розпорядження 

міського голови 

27 січня 2022 року № 21/2022-р 

 

 

Склад 

комісії з питань перевірки стану військового обліку та бронювання призовників 

і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях, що 

знаходяться на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади,  у 2022 році 

 

 

КОШИК  

Микола Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

ПЕТІН  

Іван Миколайович 

- старший офіцер відділення обліку 

мобілізаційної роботи першого відділу 

Хмельницького районного територіального 

центру комплектування та соціальної 

підтримки, капітан, секретар комісії (за 

згодою); 

 

БАЛЯСНИЙ 

Сергій Павлович  

 

- начальник сектору превенції  відділу поліції 

№ 1 районного управління Головного 

управління Національної поліції у 

Хмельницькій області, підполковник (за 

згодою); 

 

ЗАГОРУЙКО  

Василь Михайлович 

- начальник відділу мобілізаційної та 

оборонної роботи виконавчого комітету 

міської ради; 

 

МІХНОВСЬКИЙ 

Володимир Володимирович 

- начальник відділення обліку мобілізаційної 

роботи-заступник начальника першого 

відділу Хмельницького районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, майор (за згодою); 

 

РИБАЧУК 

Олег Анатолійович 

- старший офіцер відділення рекрутингу 

першого відділу Хмельницького районного 

територіального  центру   комплектування   та 



2 

 

Продовження додатка 5  

 

 

 

соціальної підтримки, майор (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради           підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


