
                                                                       

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  «23»  січня 2023 р.             Баштанка                            №   21 - р 
 

 

Про стан військового обліку на 

території Баштанської ТГ та завдання 
щодо його поліпшення у 2023 році 
 
  

           Відповідно пункту 20  частини 4 статті  42  Закону України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні,  Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», статей 33, 34, 35, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 
року №1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового 
обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», Порядку 
бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими 
державними органами, органами місцевого самоуправління та підприємствами, 
установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року 
№45 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 11 січня 2018 року 
№12) (далі - Порядок бронювання), постанови Кабінету Міністрів України від 
03  березня 2022 року №194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних 
в умовах правового режиму воєнного стану», Указу Президента України від 24 
лютого 2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,  з метою 
забезпечення функціонування системи військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних на території Баштанської міської територіальної 
громади, з о б о в ’ я з у ю: 

 

1. Затвердити перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку 
у 2023 році на території Баштанської ТГ (додається).                                          

2. Затвердити завдання з методичного забезпечення військового обліку 

та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та 
ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, забезпечення 
функціонування системи військового обліку на території Баштанської ТГ у 2023 
році (додається). 

3. Спеціалістам І категорії загального відділу виконавчого комітету 

Баштанської міської територіальної громади забезпечити ведення 



персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних, що 
проживають на території старостинських округів, у відповідності до вимог 
чинного законодавства з питань військового обліку  та бронювання. 

 4. Відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Баштанської 
міської ради забезпечити ведення персонального військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних, які працюють  в Баштанській міській раді 
у відповідності до вимог чинного законодавства з питань військового обліку  та 
бронювання. 

5. Керівникам відокремлених структурних підрозділів Баштанської 
міської ради забезпечити ведення персонального військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних, які 
працюють в цих структурних підрозділах міської ради,  відповідно до вимог 
чинного законодавства з питань військового обліку та бронювання із вжиттям 
заходів щодо їх поліпшення. 

6. Головному спеціалісту відділу містобудування, архітектури, 
містобудівного кадастру та цивільного захисту Володимиру Драгуновському: 

1) забезпечити контроль за виконанням заходів щодо поліпшення стану 

ведення військового обліку та бронювання на території Баштанської міської ТГ; 

2) забезпечити контроль за виконанням завдань з методологічного 
забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, 
відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних, забезпечення функціонування системи військового 
обліку на території Баштанської ТГ у 2023 році. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра 
Васильєва. 
 

 

Міський голова                                                                 Олександр БЕРЕГОВИЙ 
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