
Інформація
Біловодського районного військового комісаріату 

про стан військового обліку на території 
Біловодського району Луганської області

Військово-облікова робота та бронювання військовозобов’язаних і 
призовників в органах державної влади, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях району у 
2019 році була організована і здійснювалася відповідно до керівних документів та 
розпорядження голови Біловодської районної державної адміністрації від 
12.12.2018 № 247 «Про стан військового обліку на території Біловодського 
району Луганської області у 2018 році та завдання щодо його поліпшення у 
2019 році». З метою покращення стану військового обліку на території району у 
2019 році районною державною адміністрацією, керівниками органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ спільно з військовим комісаріатом 
проведено комплекс заходів, направлених на належне ведення військового 
обліку та контролю за його станом.

Відповідно до затвердженого головою Біловодської райдержадміністрації 
плану перевірок на 2019 рік комісією, визначеною розпорядженням голови 
РДА, проведено перевірки функціонування системи військового обліку 
громадян України у 1 селищній раді, 13 -и старостинських округах, на 40 
підприємствах Біловодського району. План перевірок виконаний на 100 %.

План звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, 
виконавчого комітету селищної ради, старостинських округів з обліковими 
даними військового комісаріату на 2019 рік виконаний на 100 %.

На підставі звітів, результатів проведених заходів та перевірок стану 
військового обліку було встановлено, що в цілому в районі військовий облік і 
бронювання військовозобов’язаних відповідає вимогам чинного законодавства 
щодо військового обліку військовозобов’язаних і призовників.

Варто зазначити, що Біловодський професійний аграрний ліцей, КНП 
«Біловодська багатопрофільна лікарня» Біловодської селищної ради, філія 
«Біловодський райавтодор» Дочірнього підприємства «Луганський облавтодор» 
відкритого акціонерного" товариства «Державна акціонерна компанія» 
Автомобільні дороги України, відділ освіти виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради, ТОВ «Оріон-Схід ДМ», ФГ «Незалежність», ТОВ АФ 
«Деметра-С» належно здійснюють військовий облік військовозобов’язаних і 
призовників на підвідомчих підприємствах та у навчальних закладах.

Разом з тим, має місце ряд недоліків, які негативно впливають на 
загальний військовий облік у районі, а саме:

- прийняття на роботу осіб без відповідних військово-облікових 
документів, або осіб, які не перебувають, проте повинні перебувати на 
військовому обліку (ПрАТ «Агротон», ПСП Агрофірма «Вікторія», ПАТ 
«Біловодський маслоробний завод»);
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- неналежний рівень контролю за дотриманням призовниками і 
військовозобов’язаними правил військового обліку, у тому числі щодо 
поновлення на військовому обліку осіб віком до 60 років (Біловодська 
міжрайонна філія Державної установи «Луганський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України», КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Біловодської селищної ради, ПрАТ «Агротон», 
ФГ «Моноліт Агро», Бараниківський старостинський округ, Шуліківський 
старостинський округ, Литвинівський старостинський округ, Брусівський 
старостинський округ, ПАФ «Плугатар», Євсузький старостинський округ, 
Нижньобараниківський старостинський округ;

- несвоєчасне внесення змін та неподання до РВК змін облікових даних 
щодо сімейного стану, освіти, місця проживання, місця роботи і займаної 
посади, стану здоров’я (Брусівський старостинський округ, 
Нижньобараниківський старостинський округ, Шуліківський старостинський 
округ, Новолимарівський старостинський округ, відділ освіти виконавчого 
комітету Біловодської селищної ради;

- неповідомлення у встановлені терміни про прийняття (звільнення) з 
роботи (відділ освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради, ПрАТ 
Агротон, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», ФГ «Моноліт 
Агро», ПАТ «Біловодський маслоробний завод», ФГ «Світоч», ПСП «Вікторія», 
філія «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України», ТОВ 
«Слобода», ТОВ «Колос», ТОВ «Литвинівська МТС», СТОВ «А.Б.Т.», ПАФ 
«Плугатар», ТОВ АФ «Нива»);

- оповіщення на вимогу військового комісаріату військовозобов’язаних і 
призовників про їх виклик до військового комісаріату здійснюється 
безвідповідально: ПАТ «Біловодський маслоробний завод», ФГ «Світоч», ФГ 
«Зеликівське», ТОВ «Литвинівська МТС», ТОВ АФ «Нива», ПАФ «Плугатар», 
МПП «Агро», відділ освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради, 
1111 «Бриз», Кононівський, Литвинівський, Євсузський, Семикозівський, 
Нижньобараниківський, Городищенський, Новоолександрівський старостинські 
округи;

- не повне заповнення розділів особових карток працівників П-2 та карток 
первинного обліку щодо відомостей про військовий облік ФГ«Моноліт Агро», 
ТОВ АФ «Нива», ПАФ «Плугатар», МПП «Агро», ТОВ «Слобода», ТОВ 
«Колос», ТОВ «Литвинівська МТС», ПАТ «Біловодський маслоробний завод», 
ФГ «Світоч», ПСП «Вікторія», філія «Лимарівський кінний завод № 61» ДП 
«Конярство України», Новоолександрівський та Євсузький старостинські 
округи;

- керівники підприємств, установ та організацій не здійснюють належного 
контролю за веденням військово-облікової роботи, ігнорують вимоги чинного 
законодавства щодо ведення військового обліку (МПП «Агро», ТОВ АФ 
«Нива», ПАФ «Плугатар», відділ освіти, ПАТ «Біловодський маслоробний 
завод», ПП «Бриз»).
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Аналіз результатів проведених перевірок свідчить про те, що незважаючи 
на постійний контроль з боку голови районної державної адміністрації та 
військового комісара стан військового обліку у більшості об’єктів перевірки не 
повного мірою відповідає вимогам законів України, інших нормативно- 
правових актів, потребує додаткового та постійного контролю з боку посадових 
осіб районної державної адміністрації та районного військового комісаріату.

На належному рівні організований військовий облік у перевірених 
Данилівському старостинському окрузі (в.о. старости - Москальов О.) та 
Новолимарівському старостинському окрузі (в.о. старости - Коваль І. ), на 
підприємствах Біловодського району, а саме: Біловодський професійний 
аграрний ліцей (директор - Морозов А.), КНП «Біловодська багатопрофільна 
лікарня» Біловодської селищної ради (Генеральний директор - 
Чередниченко Р.), філія «Біловодський райавтодор» Дочірнього підприємства 
«Луганський облавтодор»відкритого акціонерного товариства «Державна 
акціонерна компанія» Автомобільні дороги України (начальник філії — 
Профатилов Є.), ТОВ «Оріон-Схід ДМ» (заступник директора - Мележик В.), 
ФГ «Незалежність» (заступник голови - Роздимаха В.), ТОВ АФ «Деметра-С 
(директор - Баржак В.).

До Національної поліції були передані звернення щодо розшуку та 
доставки до Біловодського РВК військовозобов’язаних та призовників, які 
ухиляються від проходження строкової служби та виконання військового 
обов'язку, але кінцевим результатом вказані дії з боку Національної поліції не 
були завершені в повному обсязі.

З посадовими особами, відповідальними за військовий облік на 
підприємствах, в установах, організаціях державної та недержавної форми 
власності, 20.02.2019 - 22.02.2019, 20.08.2019 - 22.08.2019, з в.о. старост 
старостинських округів проведені інструкторсько-методичні заняття з питань 
ведення військового обліку та подання звітної документації відповідно до 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 
“Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних” (зі змінами).

Попри вимоги щодо покращення стану військового обліку у 2 
старостинських округах, на 6 підприємствах військовий облік ведеться з 
порушеннями вимог законів України, інших нормативно-правових актів. 
Заходи, які визначені розпорядженням голови районної державної 
адміністрації, виконуються не в повному обсязі.

Відмічається незадовільний стан військового обліку в 
Новоолександрівському старостинському окрузі (в.о. старости - Циба В.), 
Євсузькому старостинськму окрузі (в.о. старости - Мороз В.), в агрофірмі 
«Нива» (керівник - Червяк С.), ПАФ «Плугатар» (директор - Ляшенко Т.) Ml ill 
«Агро» (директор - Боронніков Д.).

За незадовільне ведення військового обліку протягом 2019 року були 
притягнуті до адміністративної відповідальності:
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Євсузький старостинський округ (в.о. старости - Мороз В.),
Новоолександрівський старостинський округ (в.о. старости - Циба В.),
ТОВ АФ «Нива» (відповідальна за військовий облік - Сіпакова В.),
Біловодська міжрайонна філія Державної установи «Луганський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (відповідальна за 
військовий облік - Шуліка В.),

ПрАТ «Агротон» (відповідальна за військовий облік - Овчаренко І.),
ПАТ «Біловодський маслоробний завод» (відповідальна за військовий 

облік - Кулійніч Л.),
Відділ освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради 

(відповідальний за військовий облік - Бондар Б.),
ФГ «Світоч» (директор Нестеренко В.),
ТОВ АФ «Вікторія» (відповідальна за військовий .облік - Овчаренко А.).
Загальними недоліками щодо ведення військового обліку є:
- несвоєчасне внесення змін до особових карток військовозобов’язаних і 

призовників, облікових даних щодо сімейного стану, освіти, місця проживання, 
місця роботи і займаної посади, стану здоров’я та схеми побудови картотеки не 
відповідають вимогам;

- повідомлення у встановлені терміни про прийняття (звільнення) на 
роботу не доводяться до Біловодського районного військового комісаріату;

- оповіщення на вимогу військового комісаріату військовозобов’язаних і 
призовників про їх виклик до військового комісаріату здійснюється 
безвідповідально;

- не всі керівники підприємств, установ та організацій перевіряють роботу 
працівників, відповідальних за військовий облік, щодо повноти та якості 
військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання 
військовозобов’язаних.

Важливим фактором, який негативним чином впливав на якість роботи 
працівників відділів кадрів та працівників, відповідальних за ведення 
військового обліку військовозобов’язаних і призовників, є відсутність 
передбачених доплат за виконання вказаних обов’язків згідно з законодавством 
про військовий облік.

Протягом року проводилась робота щодо бронювання 
військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 
організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Випадків незаконного 
бронювання не виявлено.

Загальними недоліками щодо бронювання військовозобов’язаних є 
відсутність мобілізаційних завдань, які надаються районною державною 
адміністрацією підприємству з метою бронювання військовозобов’язаних.

Краще ця робота організована і проводиться на підприємстві філія 
«Біловодський райавтодор» Дочірнього підприємства «Луганський 
облавтодор»відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна 
компанія» Автомобільні дороги України (начальник філії - Профатилов Є.)
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Військовим комісаріатом проводилася робота щодо доведення до органів 
місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств як державної, так 
і недержавної форми власності керівних документів та методичних 
рекомендацій з ведення військового обліку.

Проведена наступна робота у 2019 році:
- прийняте розпорядження про стан військового обліку та території 

Біловодського району у 2018 році та завдання щодо його поліпшення у 2019 
році;

- прийняте розпорядження щодо ведення військового обліку та 
затверджені графіки звірки, перевірки, проведення медичного переосвідчення;

- проведені звірки облікових даних військовозобов’язаних у Біловодському 
районному військовому комісаріаті з ’ обліковими даними 
військовозобов’язаних у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 
в установах і організаціях району;

- здійснені перевірки стану ведення військового обліку у органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях району;

проведені медичні огляди військовозобов’язаних та засідання 
позаштатних військово-лікарських комісій при Біловодському районному 
військовому комісаріаті;

- в результаті співробітництва медико-соціальна експертна комісія надає 
дані щодо отримання інвалідності військовозобов’язаними в семиденний 
термін.

Основні причини, які неузгоджені та негативно впливають на стан ведення 
військового обліку:

відсутність передбачених доплат за виконання вказаних обов’язків згідно 
з законодавством про військовий облік, що негативним чином впливає на якість 
роботи працівників відділів кадрів та працівників, відповідальних за ведення 
військового обліку військовозобов’язаних і призовників.

На 2020 рік заплановані заходи:
- звірка облікових даних військовозобов’язаних Біловодського РВК з 

обліковими даними картотек підприємств, установ і організацій, які 
розташовані на території району;

- перевірка ведення і зберігання документів військового обліку і 
бронювання підприємств, установ і організацій району;

- постановка на військовий облік військовозобов’язаних, які були зняті з 
військового обліку за віком, та проходження ними військово-лікарської комісії 
на предмет придатності їх до проходження військової служби у Збройних силах 
України.

Військовий комісар 
Біловодського районного 
військового комісаріату 
майор О. МАЖУЛІН


