РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ
стану військового обліку громадян України
у Черкаській області
На виконання Закону України “Про військовий обов’язок і військову
службу”, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 30.12.2016
№ 1977/9/1-15дск, в період з 10 по 14 липня 2017 року комісією Генерального
штабу Збройних Сил України здійснено перевірку стану військового обліку
призовників і військовозобов’язаних в Черкаській області.
Перевірці підлягали: апарат Черкаської облдержадміністрації, апарат
Черкаської райдержадміністрації, виконавчі комітети Червонослобідської та
Геронимівської сільських рад Черкаського району, управління Державної
служби з надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, Державна
установа Черкаська виправна колонія № 62, Черкаський інститут пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля, Черкаська медична академія, комунальний
заклад Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради, Черкаський ОВК,
Черкаський, Золотоніський та Смілянський ОМВК, військові частини А1402,
А4167, А3335, А1744, А 1708, А 0709 та 9930.
За результатами перевірки встановлено, що Черкаська обласна державна
адміністрація (далі – Черкаська ОДА) разом з Черкаським ОВК в цілому
забезпечують функціонування системи військового обліку на території
Черкаської області.
В кращу сторону відмічається робота військової частини 9930.
Разом з цим, під час роботи комісії були виявлені недоліки, які потребують
негайного усунення та вжиття заходів реагування, а саме:
Черкаська ОДА у порушення вимог пункту 5 додатку 27 Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921
(далі – Порядок) контроль за роботою органів, які забезпечують функціонування
системи військового обліку призовників і військовозобов’язаних під час
перевірки стану військового обліку на території адміністративно-територіальних
одиниць Черкаської області не здійснює;
Довідково. В актах перевірки відображено лише стан військового обліку в апаратах
райдержадміністрацій, виконавчих комітетах сільських (селищних) рад.

органи державної реєстрації актів цивільного стану у порушення вимог
пункту 60 Порядку надсилають до районних (міських) військових комісаріатів
(далі
–
Р(М)ВК)
повідомлення
про
зміну
призовниками
і
військовозобов’язаними прізвища, імені по батькові, одруження (розлучення),
реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових
посвідчень, а також зміну інших даних за формою, яка не відповідає додатку 19
до Порядку;
суди у порушення вимог пункту 62 Порядку не надсилають до відповідних
Р(М)ВК військово-облікові документи призовників і військовозобов’язаних;
військові комісари Р(М)ВК Черкаської області не в повному обсязі
застосовують адміністративну владу передбачену Кодексом України про
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП);
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Довідково. Станом на 10.04.2017 Р(М)ВК Черкаської області до адміністративної
влади притягнуто 602 особи, в тому числі за статтями КУпАП:
210 – “Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про
військовий обов’язок і військову службу” – 412 осіб (68 %);
210 -1 – “Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та
мобілізацію” – 16 осіб (2,6 %);
211 – “Умисне зіпсування обліково-військових документів чи втрата їх з
необережності” – 172 особи ( 28,6 %);
211-1 – “Неявка на виклик у військовий комісаріат” (для приписки до призовної
дільниці) – 0 осіб;
211-2 – “Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до
призовних дільниць” – 0 осіб;
211-3 – “Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не
перебувають на військовому обліку” – 1 особа (0,2%);
211-4 – “Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик
у військові комісаріати” – 0 осіб ;
211-5 – “Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати” –
1 особа (0,2 %);
211-6 – “Неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників” – 0 осіб.

заходи з охоплення військовим обліком військовозобов’язаних, зокрема
громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил
України проводяться не ефективно;
Довідково. станом на 10.07.2017 планове завдання щодо зарахування в запас громадян,
які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України військовими
комісаріатами Черкаської області виконано лише на 23% та складає 5589 осіб, в тому числі
227 офіцерів запасу (4%).

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Найменування ОВК, Р(М)ВК

Городищенський РВК
Драбівський РВК
Жашківський РВК
Звенигородський РВК
Золотоніський РВК
Кам’янський РВК
Канівський ОМВК
Катеринопільський РВК
Корсунь-Шевченківський РВК
Лисянський РВК
Маньківський РВК
Монастирищенський РВК
Смілянський ОМВК
Тальнівський РВК
Уманський ОМВК
Христинівський РВК
Черкаський ОМВК
Чигиринський РВК
Чорнобаївський РВК
Шполянський РВК

Планове
завдання
на 2017
рік

1175
1982
496
737
900
694
2290
210
1246
1280
570
892
2134
1078
2704
226
1814
620
2258
574

Зараховано в запас ЗС України та інших
військових формувань

Всього:

%

офіцерів

%

83
258
141
334
305
375
80
132
70
196
349
168
1893
25
67
33
213
185
360
322

7
13
28
45
34
54
3
63
6
15
61
19
89
2
2
15
12
30
16
56

6
15
9
3
31
8
3
2
6
3
3
4
23
3
4
6
47
17
24
10

7
6
6
1
10
2
4
2
9
2
1
2
1
12
6
18
22
9
7
3

солдатів,
сержантів
77
243
132
331
274
367
77
130
64
193
346
164
1870
22
63
27
166
168
336
312

%
93
94
94
99
90
98
96
98
91
98
99
98
99
88
94
82
78
91
93
97
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№
з/п

Найменування ОВК, Р(М)ВК

Всього за Черкаський ОВК

Планове
завдання
на 2017
рік

23880

Зараховано в запас ЗС України та інших
військових формувань

Всього:

%

офіцерів

%

5589

23

227
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солдатів,
сержантів
5362

%
96

Крім того, у порушення вимог Закону України “Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію” підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних
та облікових підрозділів не здійснюється (усі перевірені місцеві органи
виконавчої влади).
Методичне забезпечення організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних здійснюється лише Державною
прикордонною службою України.
Довідково. ДПСУ опрацьовані та доведені до підпорядкованих структур “Методичні
рекомендації з організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”
(№ М-34/91дск від 12.04.2017, на 41 арк.).

1.

Ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

Під час роботи комісії були виявлені такі порушення, а саме:
у порушення вимог пункту 37 та додатку 2 Порядку повідомлення про
зміну облікових даних, зокрема про їх прийняття на військову службу або
звільнення з неї, військовими частинами А1402, А4167, А3335, А 1708, А 0709
до відповідних Р(М)ВК не надсилаються;
Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля,
Черкаською медичною академією та комунальним закладом Черкаська обласна
лікарня Черкаської обласної ради заповнення розділів особових карток
працівників № П2 щодо відомостей про військовий облік здійснюється з
порушенням вимог пункту 42 Порядку, зокрема не вноситься інформація про
відстрочки призовників від призову на строкову військову службу;
Червонослобідською та Геронимівською СР картки первинного обліку
призовників і військовозобов’язаних заповнені з порушенням вимог пункту 27
Порядку, зокрема у виписаних картках первинного обліку відсутні особисті
підписи призовників і військовозобов’язаних щодо доведення до них правил
військового обліку;
Золотоніським, Черкаським та Смілянським ОМВК оповіщення
військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів здійснюється у
порушення вимог Порядку та мобілізаційної директиви Генерального штабу
Збройних Сил України від 15.06.2015 № 322/2/2180ДСК;
Червонослобідською, Геронимівською СР та Черкаською обласною
лікарнею Черкаської обласної ради у порушення вимог пункту 18 Порядку
громадян, які підлягають взяттю на військовий обліку військовозобов’язаних,
зокрема ті, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил
України на первинний облік не взято. Відповідні Р(М)ВК про це не повідомлено;
Довідково. Військовим обліком військовозобов’язаних не охоплено 340 осіб, у тому
числі: Червонослобідська СР – 200 осіб, Геронимівська СР – 40 осіб, Черкаська обласна
лікарня – 100 осіб.
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Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та
Черкаська медична академія, видачу довідок призовникам про їх навчання
організували у порушення вимог Положення про підготовку та проведення
призову громадян України на строкову військову службу та прийняття
призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352;
Червонослобідською, Геронимівською СР у порушення вимог пункту 22
Порядку контроль за дотриманням встановлених правил військового обліку
належним чином не здійснюється. При цьому, Р(М)ВК про порушників цих
правил, зокрема про призовників і військовозобов’язаних та власників будинків,
в яких вони зареєстровані, не повідомляються;
Черкаською обласною лікарнею Черкаської обласної ради у порушення
вимог пункту 37 Порядку контроль за дотриманням призовниками встановлених
правил військового обліку належним чином не здійснюється;
Довідково. Виявлено 5 призовників, які ухиляються від явки на призовні комісії:
1. Деренчук А.А. – 01.01.1993 – Золотоніський ОМВК (Рішення РПК – розшук.
Протокол № 30 25.05.2017);
2. Степенко В.К. – 11.02.1996 – Звенигородський РВК (Рішення РПК – не з’явився для
проходження призовної комісії. Протокол № 18 від 23.05.2017);
3. Новік В.В. – 07.08.1998 – Черкаський ОМВК (Рішення РПК – не з’явився для
проходження призовної комісії. Протокол № 37 від 29.05.2017);
4. Гребенюк Д.А. – 11.01.1998 – Черкаський ОМВК (Рішення РПК – не з’явився для
проходження призовної комісії. Протокол № 33 від 23.05.2017);
5. Бойко А.П. – 18.06.1990 – (Рішення РПК – розшук. Протокол № 1 03.04.2017).

2.
Бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на
воєнний час
У ході роботи комісії були виявлені порушення Порядку бронювання
військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і
організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 дск
(далі – Порядок), зокрема:
виявлено 8 підприємств, які не надали до Черкаської ОДА звіти про
чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних (далі – звіт);
Довідково. Не надали до Черкаської ОДА звіти: ТОВ “Панда” КорсуньШевченківського району, ТОВ “КХП Тальне” Тальнівського району, ТОВ “Черкасириба-1” м.
Черкаси, ТОВ “Альтера” м. Черкаси, ТОВ “БМБ Маргарин”м. Черкаси, ТОВ “Альфа
Етекс”м. Черкаси, ДП “Біосен-Агро” м. Черкаси, ТОВ “Агрофірма Поле” м. Черкаси;
Крім того, Черкаським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації
Звіт надано до Черкаської ОДА із перевищенням встановлених термінів, у Звіті управління
охорони здоров’я Черкаської ОДА відсутня інформація про чисельність незаброньованих
військовозобов’язаних, а у звіті управління культури та взаємозв’язків з громадськістю
Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації мають місце арифметичні помилки.

виявлено 4 сільради Черкаського району, які надали до Черкаської РДА не
зареєстровані в діловодстві звіти;
Довідково. Надали до Черкаської РДА не зареєстровані в діловодстві звіти:
Хутірська, Байбузівська, Думанська та Кумейківська СР.
Крім того, звіт Свидівської СР підписано особою без вказання її посади, а в звіті
Будищенської СР мають місце арифметичні помилки.
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3. Під час перевірки на кожному об’єкті перевірки проведено частковий
розбір результатів, визначені попередні завдання щодо усунення виявлених
недоліків, надані методична допомога та практичні рекомендації для
покращення стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
Результати роботи комісії доведено особисто голові Черкаської ОДА та на
підведенні підсумків під керівництвом його заступника до посадових осіб
об’єктів перевірки.
Довідково. За результатами наради в Черкаській ОДА було підготовлено протокол від
14.07.2017 року № 10-4/58 та організовано його виконання.

Також, відмічається відповідальне ставлення та державницький підхід
керівництва облдержадміністрації, Черкаської РДА, Черкаського ОВК та
військової частини 9930 Державної прикордонної служби України до організації
та проведення заходів оборонно-мобілізаційної роботи. При цьому, близько 60 %
виявлених недоліків були усунуті у ході перевірки.
Відносно призовників, які працюють в Черкаській обласній лікарні
Черкаської обласної ради та порушують правила військового обліку за статтею
210 КУпАП відповідними Р(М)ВК відкриті провадження у справах про
адміністративні правопорушення.
Висновок. Військовий облік призовників і військовозобов’язаних в
Черкаській області у цілому організований, але в ході роботи були виявлені
недоліки, які потребують усунення та вжиття заходів відповідного реагування.
Пропозиції:
Черкаській ОДА спільно з управлінням оперативного командування
“Північ” організувати усунення недоліків щодо ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних на
період мобілізації та у воєнний час, виявлених у ході роботи комісії
Генерального штабу Збройних Сил України;
Черкаській ОДА спільно з Черкаським ОВК з метою забезпечення
функціонування
системи
військового
обліку
призовників
і
військовозобов’язаних відповідно до вимог нормативно-правових актів
організувати виконання спільних заходів щодо:
ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та
бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та у воєнний час;
надання звітності з питань бронювання військовозобов’язаних у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
керівництва військовим обліком призовників і військовозобов’язаних,
методичного забезпечення його ведення в місцевих державних адміністраціях,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та
організаціях;
підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних (кадрових)
підрозділів;
надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство
(ліквідацію) підприємств, установ, організацій;
виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань
мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема вимог статті 38 Закону України
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“Про військовий обов’язок і військову службу”, статей 5, 17, 18, 21, 22 Закону
України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;
контролю
за
станом
військового
обліку
призовників
і
військовозобов’язаних на території області.
В термін до 30.08.2017:
організувати та провести на базі Черкаського ОМВК практичні показові
інструкторсько-методичні заняття з посадовими особами районних (міських)
військових комісаріатів, військових частин та органів, які забезпечують
функціонування системи військового обліку на території міста (району) щодо
виконання ними вимог законодавства;
організувати подання державними органами, підприємствами, установами
організаціями та виконавчими комітетами сільських (селищних) рад,
командирами військових частин до районних (міських) військових комісаріатів
списки осіб, які підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних та
забезпечити їх оповіщення, медичний огляд військово-лікарськими комісіями та
зарахування у запас Збройних Сил України;
поінформувати Генеральний штаб Збройних Сил України про усунення
недоліків та вжиті заходи.
Черкаському ОВК:
активізувати співпрацю районних (міських) військових комісаріатів з
підприємствами, установами та організаціями щодо виявлення та зарахування в
запас громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі;
організувати роботу на належному рівні у районних (міських) військових
комісаріатах щодо ведення адміністративних проваджень;
забезпечити контроль за законністю надання районними (міськими)
військовими комісаріатами військовозобов’язаним відстрочок від призову на
військову службу у зв’язку з їх бронюванням на період мобілізації та на воєнний
час;
організувати вжиття заходів реагування відносно посадових осіб та
громадян, у діяльності яких присутні ознаки адміністративних правопорушень,
передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, та які
належать до компетенції військових комісаріатів.
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника мобілізаційного управління —
заступника начальника Головного управління персоналу Генерального штабу
Збройних Сил України
полковник
о/п
В.П. ОМЕЛЬЧУК
Начальник організаційно – мобілізаційного
управління - заступник начальника штабу управління
оперативного командування “Захід”
полковник
о/п

В.А. КЕВЛЮК

