
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  17  березня  2017 р.                                                              № 144 

 

Про утворення комісії з питань 

перевірки стану військового обліку  

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 36, частини 2 та пункту 3 

частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.12. 2016 р. № 921 «Про затвердження Порядку організації та 

ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», постанови 

Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 389 «Про затвердження 

Положення про військові комісаріати», наказу Міністра оборони України від 15 

грудня 2010 року № 660 «Про затвердження інструкції з військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників» та з метою поліпшення стану військового 

обліку громадян України на території Бережанської міської ради 

 

1.Створити комісію з питань перевірки стану військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників у виконавчому комітеті міської ради, на 

підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах міста 

незалежно від форм власності, що розташовані на території міської ради (далі - 

комісія з питань перевірки стану військового обліку) та затвердити її склад, 

згідно додатку (додається). 

2. Комісії з питань перевірки стану військового обліку: 

1) виконувати свої повноваження відповідно до чинного законодавства, 

керівних документів з питань організації та ведення військового обліку; 

2) результати перевірок зафіксовувати у журналі перевірок; 

3) про всі виявлені випадки порушення законодавства України з питань 

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

військового обліку повідомляти безпосередньо міському голові, керівникам 

підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від форм 

власності та встановлювати терміни для усунення виявлених недоліків з 

наступною  перевіркою їх усунення. 



3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови БОЙКО М.І. та військового комісара 

Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату     

БОГДАНОВА В.Ю. 

 

   Міський голова                                                                           В.Я.МУЗИЧКА 

 

 
Тиманський О.С. 

 Кисельов С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток  

до розпорядження міського голови  
 

від 17.03.2017 року  № 144 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД  

комісії з питань перевірки стану військового обліку на підприємствах,  

в установах та організаціях, що розташовані на території міської ради 

 

1. Голова комісії - начальник відділення військового обліку та 

бронювання сержантів і солдат запасу Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату.  
 

Члени комісії 
 

2. Старший офіцер відділення офіцерів запасу і кадрів Бережанського 

об’єднаного міського військового комісаріату. 

3. Головний спеціаліст відділення комплектування Бережанського 

об’єднаного міського військового комісаріату. 

4. Головний спеціаліст відділення військового обліку та бронювання 

сержантів і солдат запасу Бережанського об’єднаного міського військового 

комісаріату. 

5. Провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи відділення з 

питань цивільного захисту населення взаємодій з правоохоронними органами 

та мобілізаційної роботи.  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                               О.С.ТИМАНСЬКИЙ 
 

 


