
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

16.01.2021                                                                                                   №  23-ОД 

 

Про стан ведення військового 

обліку громадян на території 

Сумської області у 2020 році та 

завдання на 2021 рік 

 

 Відповідно до статей 6, 13, 27, 33, 35, 36, 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статей 17, 18, 21 Закону України «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», статей 33, 34, 35, 37, 38 Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу», Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 (далі – 

Порядок), 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 4 лютого  

2015 р. № 45 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 

2018 р. № 12), ураховуючи інформацію про стан військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних у Сумській області в 2020 році, викладену 

в листі Сумського обласного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (далі – Сумський обласний ТЦК та СП) від 28.12.2020  

№ 17/152: 
 1. Затвердити План заходів з військово-облікової роботи на території 
Сумської області на 2021 рік (додається). 
 2. Затвердити План проведення перевірок стану військового обліку на 
території Сумської області у 2021 році (додається). 
 3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам 
територіальних громад: 
 1) видати до 30 січня 2021 року розпорядчі документи про стан 
військового обліку у 2020 році та завдання на 2021 рік; 
 2) затвердити план заходів з військово-облікової роботи на 2021 рік, 
плани звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, органів 
місцевого самоврядування з обліковими даними відповідних територіальних 
центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП);  
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 3) затвердити плани проведення перевірок стану військового обліку на 
відповідній території; 
 4) затвердити завдання з методичного забезпечення військового обліку та 
підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та 
ведення військового обліку, інші заходи щодо забезпечення функціонування 
системи військового обліку; 

 5) забезпечити щомісяця до 5 числа інформування відповідних ТЦК та 

СП про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які 

належать до сфери управління відповідного органу; 

 6) спільно з відповідними ТЦК та СП відпрацювати питання щодо 

утворення військово-облікових підрозділів в органах місцевого самоврядування 

з урахуванням пунктів 10, 23 Порядку; 

 7) спільно з ТЦК та СП організувати роботу щодо зарахування в запас 

громадян України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової 

служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в 

запасі відповідно до вимог чинного законодавства; 

 8) організувати: 

 заслуховування на апаратних нарадах відповідальних посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій про стан 

військового обліку; 

 проведення занять з питань військового обліку та бронювання з головами  

територіальних громад, керівниками підприємств, установ та організацій та 

особами, відповідальними за ведення військового обліку громадян та їх 

бронювання; 

 підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за організацію та ведення 

військового обліку громадян та їх бронювання. 

 9)  інформувати до 21 грудня 2021 року сектор з питань мобілізаційної 

роботи апарату Сумської обласної державної адміністрації про стан виконання 

цього розпорядження. 

 4. Управлінню охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації в межах компетенції здійснювати контроль за виконанням 

медико-соціальним експертним комісіям, лікувальними закладами обов’язків, 

визначених Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та 

Порядком. 

 5. Департаменту культури, інформаційної політики та туризму Сумської 

обласної державної адміністрації здійснювати інформаційний супровід 

функціонування системи військового обліку. 

 6. Рекомендувати Головному управлінню статистики у Сумській області 

надавати інформацію щомісяця до 5 числа Сумському обласному ТЦК та СП 

про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що 

перебувають на території Сумської області. 

 7. Рекомендувати Сумському обласному ТЦК та СП: 

 1) здійснювати контроль за станом військово-облікової роботи відповідно 

до графіків перевірок стану військового обліку; 
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 2) інформувати до 24 грудня 2021 року голову Сумської обласної 

державної адміністрації про стан ведення військового обліку громадян на 

території Сумської області у 2021 році та завдання на 2022 рік. 

 8. Сектору з питань мобілізаційної роботи апарату Сумської обласної 

державної адміністрації на підставі інформації та пропозицій, наданих 

Сумським обласним ТЦК та СП, підготувати до 20 січня 2022 року проект 

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про стан 

військового обліку у 2021 році та завдання на 2022 рік. 

 9. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 09.01.2020 № 9-ОД «Про стан 

ведення військового обліку громадян на території Сумської області у 2019 році 

та завдання на 2020 рік», від 22.12.2020 № 639-ОД «Про внесення змін до 

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

09.01.2020 № 9-ОД «Про стан ведення військового обліку громадян на території 

Сумської області у 2019 році та завдання на 2020 рік».  

 10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова                  Василь ХОМА 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

         16 січня 2021 року № 23-ОД 
 

ПЛАН 
заходів з військово-облікової роботи на території Сумської області на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

проведення 
Виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

І. Організаційні заходи 

1. Проведення заняття з відповідальними за організацію та ведення військового 

обліку в районних державних адміністраціях, органах місцевого 

самоврядування та методичне забезпечення заходів військового обліку і 

бронювання 

За окремим 

графіком 

Сумський обласний ТЦК та СП, 

сектор з питань мобілізаційної 

роботи апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

2. Підготовка, погодження з відповідними ТЦК та СП і подання в установленому 

порядку Звітів про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які 

заброньовані згідно з переліками посад і професій (додаток 3 до 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 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 12) 

До 01 лютого 

2021 року 

Структурні підрозділи Сумської 

обласної державної адміністрації, 

районні державні адміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

 

3. Проведення занять з посадовими особами органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, щодо 

виконання правил військового обліку 

До 24 січня 

2021 року 

ТЦК та СП, районні державні 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

4. Покладання обов’язків за ведення військового обліку і бронювання на 

посадових осіб кадрового підрозділу або служби управління персоналом. 

Видання розпорядчого документа про встановлення доплати за ведення 

військового обліку і бронювання для посадових осіб, відповідальних за ведення 

військового обліку  

Січень-

лютий 2021 

року 

Керівники підприємств, установ 

та організацій 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

5. Надання у відповідні ТЦК та СП інформації про призначення, переміщення, 

звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку  

Протягом 

семи днів 

Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 

 

6. Відпрацювання необхідної документації відповідно до Порядку Січень  

2021 року 

Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 

 

7. Проведення занять з питань організації та ведення військового обліку і 

бронювання з відповідальними за ведення військового обліку і бронювання  

За окремим  

планом 

ТЦК та СП, районні державні 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

8. Проведення перевірок стану військового обліку громадян України на території 

відповідальності  

За окремим  

планом  

ТЦК та СП, районні державні 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

 

II. Заходи з військового обліку військовозобов’язаних 

1. Забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що визначають 

кількісний склад та якісний стан призовників і військовозобов’язаних  

Постійно Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку  

 

2. Взаємодія з ТЦК та СП з питань строків та способів звіряння даних особових 

карток, карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, їх 

облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення 

призовників і військовозобов’язаних   

Постійно Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 

 

3. Оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до ТЦК та СП 

та забезпечення їх своєчасного прибуття  

На вимогу 

ТЦК та СП  

Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку  

 

4. Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з 

даними ТЦК та СП 

Постійно Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

5. Надсилання до ТЦК та СП повідомлень про зміну облікових даних 

призовників і військовозобов’язаних  

Щомісяця 

до 5 числа  

(у разі 

наявності) 

Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 

 

6. Перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-

облікових документів (у військовозобов’язаних – військових квитків або 

тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до 

призовних дільниць) 

Постійно Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 

 

7. Надсилання до відповідних ТЦК та СП повідомлень про зміну облікових 

даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи 

звільнених з роботи  

У 

семиденний 

термін 

Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 

 

8. Внесення до особових карток, карток первинного обліку призовників і 

військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання 

(перебування), освіти, місця роботи та посади, виявлених під час їх звіряння  

У 

п’ятиденний 

термін 

Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 

 

9. Виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати на 

військовому обліку відповідно до чинного законодавств, або не пройшли 

приписку до призовних дільниць. Направлення виявлених осіб до ТЦК та СП 

для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи призовників  

Постійно Органи місцевого самоврядуван-

ня, органи виконавчої влади, що 

здійснюють реєстрацію місця 

проживання 

 

10. Інформування ТЦК та СП про громадян та посадових осіб, які порушують 

правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із 

законодавством України 

У разі 

виявлення 

порушень 

Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 

 

11. Організація звіряння облікових даних особових карток, карток первинного 

обліку призовників і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими 

документами  

За окремим 

графіком 

Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 

 

12. Складання і подання до ТЦК та СП списків громадян, які підлягають 

приписці до призовних дільниць  

До 01 грудня 

щороку  

(у разі 

наявності) 

Керівники підприємств, установ 

та організацій, посадові особи, 

відповідальні за ведення 

військового обліку 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

13. Повідомлення ТЦК та СП про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та 

організацій  

Щомісяця 

до 5 числа 

Головне управління статистики у 

Сумській області  

14. Контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, 

установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених 

правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи. 

Звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового 

обов’язку до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і 

доставки до ТЦК та СП 

Постійно Органи місцевого самоврядування 
 

III. Заходи з бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час 

1. Здійснення заходів щодо бронювання військовозобов’язаних відповідно до 

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 4 лютого 2015 р. № 45 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.01.2018 № 12) 

Постійно Органи місцевого самоврядуван-

ня, державні органи, підприєм-

ства, установи, організації 

 

 

 

Керівник апарату                      Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Завідувач сектору з питань  

мобілізаційної роботи апарату            Сергій МАРЧЕНКО 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

  16 січня 2021 року № 23-ОД 

18.01.2018  № 26-ОД 
 

ПЛАН 

проведення перевірок стану військового обліку на території  

Сумської області у 2021 році 
 

№ 

з/п 

Назва органу, що 

перевіряється 
Відповідальні за проведення перевірки 

Місяць, у 

якому буде 

здійснено 

перевірку 

1 2 3 4 

1.  Сумська міська рада Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Березень 

2.  АТ «Сумигаз» Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Березень 

3.  Сумська районна 

державна 

адміністрація  

Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Квітень 

4.  ТОВ «Агрофірма 

Перше травня» 

Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Квітень 

5.  Сумський державний 

педагогічний 

університет 

Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Квітень 

6.  ПАТ «Технологія» Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Квітень 

7.  ТОВ «Славгород» Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Травень  

8.  Охтирська районна 

державна 

адміністрація  

Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Червень 

9.  ТОВ «Таланпром» Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Липень 

10.  Роменська районна 

державна 

адміністрація  

Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Липень 

11.  Шосткинська районна 
державна адміністрація 

Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Серпень 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 
12.  Конотопська районна 

державна адміністрація 
Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Вересень 

13.  ПАО «Конотопм’ясо» Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Вересень 

14.  ТОВ «Крупинка СВС»  Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Вересень 

15.  АТ «Сумиобленерго» Сумський ОТЦК та СП, сектор з питань 
мобілізаційної роботи апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Вересень 

 

 

Керівник апарату              Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Завідувач сектору з питань  

мобілізаційної роботи апарату           Сергій МАРЧЕНКО 


