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Про стан військового обліку на території
відповідальності Кам  ’ янка-Бузького
районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки 
у  2020 році та завдання на 2021 рік

В ідповідно до законів У країни «Про військовий о б о в ’язок і військову 
служ бу», «П ро м обіл ізац ійну підготовку та м обілізац ію », постанови Кабінету 
М іністрів У країни  від 07 грудня 2016 року №  921 «П ро затвердж ення П орядку 
орган ізації та ведення військового обліку призовників і в ійськовозобов’язаних» 
(далі - П орядок), розпорядж ення голови Л ьвівської обласної держ авної 
адм іністрації від 29.01.2021 року №  54/0/5-21 «П ро стан військового обліку на 
території Л ьвівської області у 2020 році та завдання на 2021 рік», з метою  
якісної орган ізац ії та ведення військового обліку на території відповідальності 
К ам ’янка-Б узького районного територіального центру ком плектування та 
соціальної п ідтрим ки у 2021 році:

1. С творити комісію  з перевірки стану орган ізац ії та ведення військового 
обліку на території відповідальності К ам ’янка-Бузького районного
територіального центру ком плектування та соціальної підтримки, згідно з 

додатком  1.

2. Затвердити заходи щ одо організації та покращ ення стану військового 
обліку на території відповідальності К ам ’янка-Б узького  районного
територіального центру ком плектування та соц іальної п ідтрим ки у 2021 році, 

щ о додаю ться.

3. Затвердити план перевірок стану військового обліку призовників і 
в ійськовозобов’язаних на території в ідповідальності К ам ’янка-Бузького 
районного територіального  центру ком плектування та соц іальної п ідтримки на 

2021 рік, що додається.

4. Затвердити план звіряння облікових даних призовників і 
військовозобов’язаних К ам ’янка-Бузького районного територіального центру



ком плектування та соц іальної підтримки з обліковими даними державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у 
2021 році, що додається.

5. Головам територіальних громад, керівникам підприємств, установ та 
організацій:

5.1. П ровести  звіряння облікових даних призовників і 
в ійськовозобов’язаних, які перебуваю ть на в ійськовом у обліку з обліковим и 
даними К ам ’янка-Б узького  районного територіального центру ком плектування 
та соц іальної п ідтрим ки, в ідповідно до затвердж еного плану на 2021 рік;

5.2. Забезпечити якісне та повне виконання заходів  щ одо орган ізації та 
покращ ення стану в ійськового обліку, з врахуванням  результатів  аналізу стану 
військового обліку на території відповідальності К ам ’янка-Бузького  районного 
територіального центру ком плектування та соц іальної підтримки у 2020 році, 
згідно з додатком  2.

6. К онтроль за виконанням  розпорядж ення покласти на заступника голови 
Л ьвівської районної держ авної адм ін істрації О. К лим енка.

Голова Христина ЗАМ УЛА



Додаток 1
до розпорядження голови Львівської 
районної державної адміністрації

О 1? ^ О л ґш Ж ________ 2021 року
№

Склад
комісії з перевірки стану військового обліку на території відповідальності 

Кам’янка-Бузького районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки

Голова комісії:

О.Клименко -  заступник голови Львівської районної державної адміністрації. 

Члени комісії:

К. Нечипорук - начальник відділення військового обліку і бронювання сержантівта 
солдатів запасу Кам’янка-Бузького районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки;

І. Лібич - начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Кам’янка-Бузького 
районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки;

Т. Ляска - головний спеціаліст командування Кам’янка-Бузького районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

А. Левоновий -  завідувач сектору з питань мобілізаційної та режимно-секретної 
роботи апарату Львівської районної державної адміністрації.

Любов ВИСОЧАНСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Львівської 
районної державної адміністрації

Qj_ u a 7n u J t. 2021 року

ЗАХОДИ
щодо організації та покращення стану військового обліку на території відповідальності Кам’янка-Бузького районного

територіального центру комплектування та соціальної підтримки у 2021 році

№
з/п Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Підведення підсумків щодо стану військового обліку 

військовозобов’язаних в органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах та 
організаціях на території районів у 2020 році та 
визначення завдань на 2021 рік

до 30.01.2021 Львівська районна державна адміністрація, 
районний територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки

2. Подання до районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки інформації 
про наявність на території району підприємств, 
організацій, установ, форму їх власності, належність до 
галузей економіки, їх підпорядкованість органам 
центральної влади (міністерствам, відомствам, 
комітетам, комісіям, агентствам, корпораціям, 
об’єднанням, асоціаціям)

до 30.01.2021 Державні реєстратори юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань

3. Призначення (уточнення) начальників та 
адміністрації пунктів оповіщення, збору та поставки 
мобілізаційних ресурсів з числа працівників установ, на

до 30.01.2021 Сектор з питань мобілізаційної та режимно- 
секретної роботи апарату 
райдержадміністрації, районний
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№
з/п Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці

базі яких вони розгортаються, а також із числа 
військовозобов’язаних запасу

територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки, голови міських рад

4. Затвердження (уточнення) (за поданням районного 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки)) списків уповноважених осіб для надання 
допомоги головам територіальних громад в особливий 
період у виконанні покладених на них завдань, 
доставки повісток, нарядів, мобілізаційних 
повідомлень, наказів про оголошення мобілізації

до 30.01.2021 Сектор з питань мобілізаційної та режимно- 
секретної роботи апарату 
райдержадміністрації, районний 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки, голови міських рад

5. Уточнення та погодження з районним 
територіальним центром комплектування та соціальної 
підтримки маршрутів оповіщення 
військовозобов’язаних на території територіальних 
громад, подання до РТЦК та СП схем маршрутів 
оповіщення військовозобов’язаних

до 20.02.2021 Голови територіальних громад, районний 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

6.
Уточнення даних персонально - первинного обліку 

військовозобов'язаних та проведення звірок із 
будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), 
іншими документами з питань реєстрації громадян, а 
також з фактичним перебуванням 
військовозобов'язаних за місцем проживання шляхом 
подвірного обходу зі складанням актів, уточнення 
списків військовозобов’язаних за визначеною формою з 
дотриманням правил їх заповнення

до 25.04.2021 Голови територіальних громад

7. Уточнення даних персонального обліку 
військовозобов'язаних на підприємствах, в організаціях, 
установах, на яких працюють військовозобов’язані,

до 25.04.2021 Відповідальні за військовий облік на 
підприємствах, в організаціях, установах



з

№
з/п Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці

проведення звіряння даних типової форми первинного 
обліку № П-2 (П-2дс), особової картки державного 
службовця з військово-обліковими документами, 
уточнення списків військовозобов’язаних за 
визначеною формою з дотриманням правил їх 
заповнення

8. Подання до районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки списків 
військовозобов’язаних, які перебувають на військовому 
обліку в органах місцевого самоврядування, за 
визначеною формою.

до 25.05.2021 Голови територіальних громад

9. Подання до районних (міських) військових 
комісаріатів (територіальних центрів комплектування 
та соціальної підтримки) списків 
військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, 
в організаціях, установах за формою, визначеною 
військовими комісаріатами (територіальними центрами 
комплектування та соціальної підтримки)

до 25.05.2021 Керівники підприємств, організацій, установ

10. Проведення звіряння карток первинного обліку 3 

обліковими даними районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки.

у терміни, визначені 
планом звіряння 
облікових даних

Районний територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки, 
голови територіальних громад

11. Проведення звіряння особових карток працівників за 
формою № П-2, особової картки державного службовця 
з обліковими даними районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки

у визначені терміни Районний територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки, 
керівники підприємств, організацій, установ

12. Проведення звіряння облікових даних карток у терміни, Голови міських, сільських (селищних) рад
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з/п Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці

первинного обліку призовників і 
військовозобов’язаних, які перебувають на військовому 
обліку, з їх обліковими даними, що містяться в 
особових картках призовників і військовозобов’язаних 
підприємств, установ, організацій, в яких вони 
працюють (навчаються), що перебувають на території 
відповідальності територіальних громад

визначені головами 
територіальних 

громад

територіальних громад, керівники 
підприємств, організацій, установ

13. У семиденний термін інформувати районний 
територіальний центр комплектування та соціальної 
підтримки про призначення, переміщення і звільнення 
осіб, відповідальних за ведення військового обліку

постійно Голови територіальних громад, керівники 
підприємств, організацій, установ, на яких 
працюють військовозобов’язані

14. Внесення в п'ятиденний термін до карток 
первинного обліку військовозобов'язаних (особових 
карток працівників за формою № П-2 (П-2дс), особових 
карток державних службовців) змін, які стосуються 
сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця 
роботи і посади військовозобов'язаних

постійно Голови територіальних громад, керівники 
підприємств, організацій, установ, на яких 
працюють військовозобов’язані

15. Подання до районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки донесень про 
зміну облікових даних військовозобов’язаних

до 5 числа щомісяця Голови територіальних громад, керівники 
військово — облікових органів міських рад, 
керівники підприємств, організацій, установ, 
на яких працюють військовозобов’язані

16. Повідомлення районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки про 
військовозобов'язаних, які порушили вимоги 
законодавства про військовий обов'язок і військову 
службу, для притягнення винних до відповідальності 
згідно із законом

постійно Голови територіальних громад, керівники 
військово — облікових органів міських рад
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з/п Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці

17. Виявлення військовозобов'язаних, які проживають 
на підпорядкованій території і не перебувають на 
військовому обліку, та подання до районного 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки відомостей про таких осіб

постійно Відділення поліції Львівського районного 
управління поліції Головного управління 
Національної поліції у Львівській області, 
голови територіальних громад

18. Повідомлення у семиденний строк районного 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки про прийняття на роботу (навчання) та 
звільнення з роботи (навчання) військовозобов'язаних

постійно Керівники підприємств, організацій, установ

19. Організація реєстрації (зняття) за місцем 
проживання (перебування) військовозобов’язаних та 
резервістів лише в разі наявності в їхніх військово- 
облікових документах позначок РТЦК та СП 
відповідно про зняття (перебування) з військового 
обліку за місцем проживання (перебування), а також 
повідомлень про місце перебування 
військовозобов'язаних за запитом РТЦК та СП

постійно Виконавчі органи місцевих рад 
територіальних громад, на які покладено 
завдання ведення обліку 
військовозобов'язаних, районний 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

20. Організація повідомлень у семиденний строк 
районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки про зміну військовозобов'язаними 
прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), 
про випадки реєстрації смерті військовозобов'язаних та 
вилучення військово-облікових документів, пільгових 
посвідчень, а також інших даних

постійно Районні (міські) відділи державної реєстрації 
актів цивільного стану, виконавчі органи 
місцевих рад територіальних громад, 
районний територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки
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21. Організація повідомлень у семиденний строк 

районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки про вироки щодо 
військовозобов'язаних, які набрали законної сили

постійно Районні (міські) суди, районний 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

22. Подання до районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки повідомлень 
про осіб, які отримали громадянство України і повинні 
бути взяті на військовий облік

протягом двох 
тижнів

Районні (міські) відділи Головного 
управління Державної міграційної служби 
України у Львівській області

23. Здійснення досудових розслідувань стосовно 
ухилення військовозобов’язаних від виконання 
військового обов’язку

за зверненням РТЦК 
та СП

Відділення поліції Львівського районного 
управління поліції Головного управління 
Національної поліції у Львівській області

24. Здійснення розшуку, затримання і доставки до 
районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки громадян, які ухиляються від 
виконання військового обов’язку

за зверненням 
органів місцевого 

самоврядування та 
РТЦК та СП

Відділення поліції Львівського районного 
управління поліції Головного управління 
Національної поліції у Львівській області

25. Повідомлення районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки про всіх 
громадян, посадових осіб підприємств, установ та 
організацій, власників будинків, які порушують 
правила військового обліку, для притягнення винних до 
відповідальності згідно із законом

постійно Голови територіальних громад, керівники 
підприємств, організацій, установ

26. Подання до районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки повідомлення 
про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання 
призовників і військовозобов’язаних

постійно Голови територіальних громад

27. Повідомлення щомісяця до 5 числа районного постійно Голови територіальних громад, керівники
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№
з/п Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці

територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки про реєстрацію, ліквідацію підприємств, 
установ та організацій, які перебувають на території 
відповідних населених пунктів

підприємств, організацій, установ, які 
ліквідуються (реєструються)

28. Виявлення призовників і військовозобов’язаних, які 
проживають на території, що обслуговується 
виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської 
ради, і не перебувають на військовому обліку, взяття 
таких працівників і військовозобов’язаних на 
персонально-первинний облік та направлення до РТЦК 
та СП для взяття на військовий облік

постійно Голови міських, сільських (селищних) рад 
територіальних громад, керівники 
підприємств, організацій, установ

29. Оповіщення на вимогу районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 
призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до 
РТЦК та СП та забезпечення їх своєчасного прибуття

постійно Голови територіальних громад, керівники 
підприємств, організацій, установ

ЗО. Подання звернень до органів Національної поліції 
України щодо громадян, які ухиляються від виконання 
військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і 
доставки до РТЦК та СП

у п'ятиденний 
термін після 
проведення 
оповіщення

Голови територіальних громад

31. Своєчасне оформлення документів для бронювання 
військовозобов’язаних за центральними і місцевими 
органами виконавчої влади, іншими державними 
органами, підприємствами, установами та 
організаціями на період мобілізації та у воєнний час

постійно Керівники підприємств, організацій, установ
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№
з/п Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці

32. Організація повідомлень у семиденний строк РТЦК 
та СП про військовозобов'язаних, яких визнано особами 
з інвалідністю

постійно Медико-соціальні експертні комісії, районів 
(міст), районний територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки

33. Проведення медичних переосвідчень 
військовозобов’язаних, які попередньо були визнані 
непридатними до військової служби в мирний час, 
обмежено придатними у воєнний час

у терміни, визначені 
РТЦК та СП

Військовий комісар районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки, голови територіальних 
громад, керівники підприємств, організацій, 
установ

34. Проведення заходів щодо відновлення на 
військовому обліку громадян віком від 45 до 60 років 
на підставі змін до діючого законодавства щодо 
збільшення термінів перебування 
військовозобов’язаних у запасі

у терміни, визначені 
РТЦК та СП

Військовий комісар районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки, голови територіальних 
громад, керівники підприємств, організацій, 
установ

35. Складення і подання до районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 
списків громадян, які підлягають приписці до 
призовних дільниць

до 01.12.2021 Голови територіальних громад, керівники 
підприємств, організацій, установ

36. Перевірка стану військового обліку та бронювання в 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах та 
в установах

у терміни, визначені 
розпорядженням 
голови районної 

державної 
адміністрації

Сектор з питань мобілізаційної та режимно- 
секретної роботи апарату 
райдержадміністрації, районний 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки, голови міських рад, 
керівники підприємств, установ і організацій

37. Проведення засідань (наради) районної державної 
адміністрацій, виконавчих комітетів органів місцевого 
самоврядування для розгляду питань щодо повноти,

до 15.02.2021 Сектор з питань мобілізаційної та режимно- 
секретної роботи апарату 

1 райдержадміністрації, районний
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№
з/п Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці

якості виконання спланованих заходів, стану 
військового обліку, бронювання в органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах, 
організаціях

територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки, голови міських рад, 
керівники підприємств, установ і організацій

38. Організація методичного забезпечення військового 
обліку призовників і військовозобов’язаних 
підприємств, установ, організацій на території 
Львівського району

постійно Сектор з питань мобілізаційної та режимно- 
секретної роботи апарату 
райдержадміністрації, районний 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Львівської 
районної державної адміністрації

ОУ o C ccrtH j^  202 Іроку 
№ / / / / Орі - gy ~/U /

ПЛАН
перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території відповідальності Кам’янка-Бузького

№
з/п

Назва державного органу,органу 
місцевого 

самоврядування,підприємства, 
установи, організації

і х ш т і ш і ь а і  у о а п п и  i d  і и ц і а л ь н ш  ПІДТРИМКИ у ZUZ1 році
Дата перевірки

Відмітка про 
виконаннясі

че
нь

Л
Ю

Т
И

Й
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ре

зе
нь

кв
іт

ен
ь

тр
ав

ен
ь

че
рв

ен
ь

ли
пе

нь

се
рп

ен
ь

ве
ре

се
нь

ж
ов

те
нь

ли
ст

оп
ад

гр
уд

ен
ь

Е Новояричівська ОТГ
13

2. Жовтанецька ОТГ 15

3. Кам’янка-Бузька ОТГ
8

4. 1 зОВ «АГРО ЛВ ЛІМІТЕД» 3
5. «ЕНЕРГРМОНТАЖВЕНТИЛЯЦГЯ» 16

6 . ТОВ СТ.ЯРИЧІВСЬКЕ АТП-1 6
7. ТзОВ «ЛЕМБЕРГ МІТ» ЗО



8 ТзОВ «РЮ ШАМПІНЬЙОН» 28

9. КНП «Новояричівська районна лікарня » 12

10. КНП « Кам’янка-Бузька ЦРЛ» 3

11. Кам’янка-Бузьке ВПУ №71 29

12. ДЛП ЛГП «ГАЛСІЛЬЛІС» 12

13. КНП «Жовтанецька ЦРЛ » 22

14. КФ «ЯРИЧ» 30

15. Кам’янка-Бузький РСТК 24

16.
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ГАЗІК ГРУП» 22

17 ПП «ТД АГРО» 20

18. Приватне підприємство «ІНТЕРПАК 
Україна» 25

19. Комунальне підприємство «Яричів» 
Старояричівської сільської ради 13



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Львівської
районної державної адміністрації

Р ¥  </U-t 2021 року
№ / :£  /

ПЛАН
звіряння облікових даних призовників і військовозобов’язаних Кам’янка-Бузького РТЦК та СП з обліковими даними 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у 2021 році

№
з/п

1

Назва державного органу, органу місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, 

організації та військові частини

Дата звірки

сі
че

нь

лю
ти

й

бе
ре

зе
нь

кв
іт

ен
ь

тр
ав

ен
ь

че
рв

ен
ь

ли
пе

нь

се
рп

ен
ь

ве
ре

се
нь

ж
ов

те
нь

ли
ст

оп
ад

гр
уд

ен
ь Відмітка про 

виконання

1. Кам’янка-Бузька ОТГ

2. Батятичцький старостинський округ 7
3. Желдецький старостинський округ зо

4. Зубів Мостівський старостинський округ зо

5. Прибужанівський старостинський округ 26

6. Дернівський старостинський округ 27 11
7. Стрептівський старостинський округ 25
8. Новояричівська ОТГ



15.

Та

7 т

18.

19.

20.
21.

22.

Убинівський старостинський округ 

Борщовицький старостинський округ 

Пикуловичівський старостинський округ

Жовтанецька ОТГ

Великоколоднівський старостинський 
округ

Вирівський старостинський округ

еменівськии старостинський округ

ТзОВ «АГРО ЛВ ЛІМІТЕДх

9

26~~

26

8

18

2

1 7 Г

~ 17

20

13

18

4

6

” 28

28



ДЛП ЛГП «ГАЛСІЛЬЛІС»

9

21

9

5

~ 2

~ 2



Додаток 2
до розпорядження голови Львівської 
районної державної адміністрації

О-?ФсСГьН-<Л 2021 року
№ m J a jL  - О З/ J /

Стан військового обліку 
в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та 

організаціях на території відповідальності Кам’янка-Бузького районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки

у 2020 році

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 2020 році була 
організована і здійснювалася відповідно до керівних документів та розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 22.01.2020 №27/02-08/19 «Про стан 
військового обліку на території Кам’янка-Бузького ОТГ, Жовтанецького ОТГ, 
Новояричівського ОТГ Львівської району у 2020 році та пропозиції щодо його 
поліпшення у 2021 році».

З метою покращення стану військового обліку на території району у 2020 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.

Питання військового обліку розглядались на нарадах в районній державній 
адміністрації та районній філії Львівського обласного центру зайнятості.

12.02 та 23.07.2020 року військовим комісаріатом проведені інструкторсько- 
методичні заняття з посадовими особами органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій відповідальними за військовий облік і бронювання 
військовозобов’язаних.

Відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану перевірок на 
2020 рік комісією, визначеною розпорядженням РДА №34/01-31/20, проведено 
перевірки функціонування системи військового обліку громадян України у 10 
селищних та сільських радах Кам’янка-Бузького району. План перевірок виконаний 
у неповному обсязі у зв’язку з карантинними обмеженнями.

План звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих 
комітетів сільських, селищних або міських рад з обліковими даними військового 
комісаріату на 2020 рік виконаний на 70,4%. В результаті звіряння було встановлено 
деякі розбіжності в облікових даних військовозобов’язаних.

Аналіз результатів проведених перевірок свідчить про те, що не зважаючи на 
постійний контроль з боку районної державної адміністрації та районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, стан військового 
обліку у більшості об’єктів перевірки не повною мірою відповідає вимогам законів 
України, інших нормативно-правових актів, потребує додаткового контролю з боку 
відповідних посадових осіб.



На належному рівні організований військовий облік у перевірених Дернівській 
сільській раді, Жовтанецькій ОТГ, КНП Кам’янка - Бузька ЦРЛ, де організований 
належний контроль за його станом, проводились заняття щодо організації військового 
обліку та підбиття підсумків результатів роботи.

Попри вимоги щодо покращення стану військового обліку в Убинівській та 
Банюнинській сільських радах, 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.

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.


