
ЕРЩЖЕНО:

конавчоfо KoMiTery
20 JL р.

селищний голова
а КУЗЬN'IIноВ

положЕннrI

про сектор вiйськового облiку

БезлюдiвськоТ селищноi ради.

l.загальнi положення

1 .1 Сектор вiйськового облiку БезлrодiвськоТ селишноi ради (далi
сектор) с структурним rriлроздi.lrом БезлюдiвськоТ селиttlноТ раilи, ут,ворений
рiшенням Безлюдiвськоi селищноi рали. У своТй дiяльгtостi Вiдлiл rri/lзвiт,rrий

та пiдконтрольний Безлюдiвськоi селищноi ради, за розподi.тrом обов'язкiв
пiдпорядкований головi селищноi ради.

1.2 В своiй дiяльностi сектор керуеться Конституцiсю Украiни,
законами Украiни <[Ipo вiйськовий обов'язок i вiйськовч с.ltужбу>, uПро
мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Кодексом цивi"ltьноI,о захис,гу УкраТни Ia
iншими актами i указами Президента Украiни, постановами ВерховноТ рали
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Статутом Безлюдiвськоi селищноТ ради,
рiшеннями Безлюдiвськоi селищноi ради та ii виконавчого KoMiTeTy,

розпорядженнями селищного голови, регламентом роботи виконавчих
органiв БезлюдiвськоТ селиuIноТ ради, правиJIами внут,рirrlнього тру/lового

розпорядку працiвникiв, виконавчого комi,гету Без,ltю/li вськоТ ce;I и iцноТ ра;tи.

1.3 Сектор очолюе завiдувач сектору вiйськового облiку. ()труктура т,а

чисельний склад сектору затверджуються рiшенням Безлюдiвськоi селиrцноТ

ради Обов'язки мiж працiвникЬми сектору розподiляються згiдно з

посадовими iнструкцiями, якi затверджуються селищним головою.

1.4 Завiдувач та iнспектора ceктopy призначаю,гься tla llосаilи l,a

звiльняються з посад розпорядженням селиIцного гоJIоtsи (зl,iдно з чиjlIilJм
законодавством).

1.5 Сектор не е юридичною особою.
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2. OcHoBHi завдання та напрямки роботи сектору вiйськового

облiку.

2.1 Ведення вiйсъкового облiку призовникiв i вiйськовозобов'язаних

адмiнiстративно - територiальних одиниць БезлюдiвськоТ селищноТ ради.

2.2 Здiйснення контролю за виконання призовниками i

вiйськовозобов'язаними вс,га}{овJIених правиjI вiйськовоt,о обlriку згiдно

чинного законодавства.

3. Загальнi функчiТ сектору вiйськового облiку

здiйснення:

З.1, За напрямко.u робоmч вiйськовоzо облiку:

з.1.1 Взяття на вiйськовий облiк вiйськовозобов'язаних звiльнених в

запас пiсля проходження cTpoкoBoi вiйськовоi служби,

вiйськовозобов'язаних, якi прибули на постiйне мiсце проживання до

територii, Що обслуговусться органом мiсцевого самоврядування з

вiйськово-облiковими документами та включення до спискiв призовникiв

громадян УкраТни призовного BiKy, що мешкають або прибуJIи на постiйне

мiсце проживання на територii Безлюдiвськоi селищноi ради.

з.|.2. Зняття з облiку вiйськовозобов'язаних i виключення зi списку

призовникiв громадян Украiни пiсля ix вибуття в iншу мiсцевiсть

(адмiнiстративно-територiальну одиницю Украiни) до нового мiсця

npo*"uu""" тiлькИ пiсля iХ зняттЯ з вiйсьКовогО облiкУ l] XapKiBcbKoMy

районному територiальному чентрi комплектування та соцiальноi пiдтримки.

ir"rr" з вiйськового облiку вiйськовозобов'язаних визнаних вiйськово-

лiкарськими комiсiями непридатними до вiйськовоi служби;

вiйськовозобов' язаних,
померлих.

якi досягли граничного BiKy перебування в зашасi;

3.1.3. Виявлення вiйськовозобов'язаних, якi проживають на територii i

не перебувають на вiйськовому облiку, та громадян, якi не пройшли

приписку до призовних дiльниць. Виявлених вiйськовозобов'язаних брати на

первинний вiйськовий облiк. Громадян, якi не пройшли приписку до

призовнИх дiльнИць направляти ло Харкiвського районного територiального

центру комплектування та соцiальноi пiдтримки.

3.1.4. Оповiщення на вимогу Харкiвського районного територiа_ltьного

центру комплектування та соцiальноi пiдтримки вiйськовозобов'язаних
призовникiв про ix виклик та контроль ix прибуття за цим викликом.



3.1.5. Постiйноi взасмодii з ХаркiвськиМ раЙонним,гери,горlаJtI)IlИМ

центром комплектування та соцiалъноi пiдтримки з питань cTpoKiB та

спос;бiв звiрки даних карток первинного облiку вiйськовозобов'язаних i

спискiВ tlризовникiВ з облiковими даними Харкiвського ртцк та сп,
внесення вiдповiдних змiн до них.

з.1.6. Внесення до карток гIервинного облiку вiйськсlвозобов'язаних i

спискiв призовникiв змiн, якi стосуються сiмейного стану, мiсця iх
проживання, освiти, мiсця роботи i посади вiйськовозобов'язаних i

призовникiв, та повiдомлення у Харкiвський районний територiальний центр

комплектування та соцiаrtьноТ пiдтримки IIро Bci змiни об"гIiкових /lаних.

з.|.7. Звiряння не рiдше одного разу на piK об.lriкоRиХ llаtlих кар,гок

первинного облiку призовникiв i вiйськовозобов'язаних, якi перебуваIоть Ita

вiйськовому облiку, з ik облiковими даними, що мiстяться в особових

картках призовникiв i вiйськовозобов'язаних пiдприсмств, установ
органiзачiй' В яких вони працюють (навчаютъся), шо перебувають на

територiт Безлюдiвськоi сеJ]иlrI}Iоi ради, з документами з питань ресстрашiТ

мiсця проживаннЯ фiзичних осiб, а такоЖ з фактиЧI{ИN/l гIроживаI{}Iя]\4

(перебуванням) призовникiв i вiйськовозобов'язаних IIIJIях()м Itодвiрttоt,о

обходу.

3.1.8. Звiряння списку призовникiв, якi перебувають на вiйськовому

облiку з облiковими даними Харкiвського районноготериторiа:rьного центру

комплекТуваннЯ та соцiальноТ пiдтримки (llрово.,1иr,l,ся ttiсltя lIриIlиски

громадян до призовних дiltьниць i перел призовом Iх на с,грокову, вiйськову
службу, а також в iншi термiни за рiшенням керiвника XapKiBcbKoI,o

районного територiального центру комплектування та соцiальнот пiдтримки

)

3.1.9. Складання i подання не пiзнilпе l грулня гlо'гочного рокУ ЛО

Харкiвського районного територiального tleHTpy коN/IIlj]ек,гуваI{Itя Т'а

соцiальноi пiдтримки спискiв юнакiв, якi пiдлягакlть приIlисr(i :lo гtризсlвtltrТ

дiльницi.

З.1.1 0. Заповнення книги облiку вiйськовослужбовцiв, якi прибувають

у вiдгlустку або в вiдрядження та потiм вибувають.

3.1.1 1. Проведення агiтацiйно -. роз'яс}llоI]аJlь}lих бесill ccpeil гроi\,It,t]_tяIl

щодо проходження cTpoкoBoi та контрактноi вiйськовоi с;rужби, а ,гаi{ож

перебування у лавах загону територiальноi оборони.

З.1.12. Ведення та зберiгання журналу облiку результатiв перевiрок
стану вiйськового облiку гrризовникiв i вiйськовозобов'язаних ,га звiряння
облiкових даних з даними Харкiвського районного l,ериторiа"llьного цеL{l,ру

комплектування та соцiальнот пiдтримки.



3.1.13. Висвiтлення в ЗмI iнформачiйно - аналiтичних матерlалlв з

напрямкiв роботи сектору.

3.1 .14. Складання статистичних та iнших звiтiв,

3.1.15. Надання консулътацii громадянам по вiЙськовому облiку .

4. Права сектору вiйськовоr,о об"шilсу.

4.1 Завiдувач та спецiалiсти сектору у ме}ках кошцllет,сt,tttii i\{alO]'b

право:

пiдписувати, узгоджувати, посвiдчувати, вiзувати документи;

4.2 представляти Безлю.ltiвськоi сеJIишI{оТ рали в opl,aнax .ttepxtaBHoT

влади, органах мiсцевого самоврядування, Ilравоохороr{IIих opI,aIlaX,

установах, органiзацiях, на пiдприсмствах за lцоручеIIняN,l ксрiвtlиtцr,ва

селищноi ради;

4.3 олержувати в установленому порядку вiд органiв державноТ влади,

органiв мiсцевого самоврядування. пiлприсмств, уста}{ов l,а органiзацiй

необхiдну iнформацiю, а в разi поr,реби - вiдltсltзi,ltl-ti llок),мсIl,гt,t,

4.4 вносити на розгляд керiвництва селищноi радlи шроllозиltiТ trtоло

вдоскон€Lлення роботи сектору

5. Вiдповiдальнiсть працiвникiв сектору

5.1 Спецiалiсти сектору t{есу,гь колективI{у tзi/ltrоrli,,lалLнiсl,L за

невиконання покладених на пiдроздiл завдань i функцiй, 
,за tIc/loc,t,Ot]iptticтl,

даних у документацii, тощо.

5.2 Спецiалiсти сектору несуть особисту вiдповiдальнiсть за неякiсне

або несвоечасне виконання посадових завдань та обов'язкiв, бездiяльнiсть
або невикористання наданих Тм прав, порушення норм етикИ, пове/(iНКИ

посадовоi особи.

5.З Вiдповiдальнiсть за повноту, якiсть та свосчаснiсr,ь викоI{ання

покладених цим Положенням на сектор завдань та функцiй несе завiдУваЧ

сектору.

5,4 Ступiнь вiдповiдальностi iнutих праrtiвникiв сек'гору

встановлюсться Тх посадовиN4и iнструкцiями.

б. Взасмовiдносини з iншими пiдроздiлами

б.1 Спецiалiсти сектору при вирiшеннi питань у межах наданих

повноважень вза€модiють з:



1) керiвництвом селищноi ради щодо
аналiтично - iнформацiйних матерiалiв;

отримання доручень ,га надання

2) загальним вiддiлом щодо розгляду звернень громадян; запитiв на

публiчнУ iнформачiю; виконанI{Я коIIтроJIьних i loKyMerrl iB; скJIаданIJя

номенклатури справ;

3) вiддiлом управлiння персонаJIом щодо оформлення вiдпусток,
вiдряджень;

4) вiддiлом бухгалтерськоr,о облiку та фiнансовоТ звiтностi lЦО.'ЦО

матерiально - технiчного забезпечення та нарахування заробi,гrrот пJIати;

5) Харкiвським районним територiальним ценl,ром коN4ItJlек,гуl]а1Iltя ,I,a

соцiальноi пiдтримки щодо надання звiтностi, обмiну iнсрормацiсrо та

вiдповiдною документацiсю ;

б) старостами сiл, селищ з питань вiйськового об.lriку;

1) органами Нацiона;iьноi по"lriцiт з IIитань зt]срнсI]I{Я lll()zll0 I,ро\{аilяIi,

якi ухиляються вiд викоцання вiйськового обов'язку lulя Тх розlll)1ку.
затримання та доставки до Харкiвського об'сднаного районного
територiального центру комплектування та соцiальноi пiдтримки;

8) сектор взасмодiс з пiдроздiлами ГУ ДСL{С УкраТни в ХарКiвСЬКiЙ

областi

9) пiдприемствами, органiзацiями та установами незаjlеiitl{tl вiл с}lорп,r

власностi щодо обмiну iнформацiсю та вiдповiдною документацiсю в процесi
виконання доручень керiвництва Безлюдiвськоi селищноi ради

Завiдувач сектору вiйськового облiку {ф, Iрина ГОРБУНОВА


