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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
10
’’
01
2017 р.

№
16


Про покращення та забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України на території Чечельницького району у 2017 році

Відповідно до Законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних” та з метою покращення та забезпечення функціонування системи військового обліку на території району:

1. Затвердити Заходи з покращення та забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України на території Чечельницького району у 2017 році (додаються).

2. Затвердити склад спільної комісії Чечельницької райдержадміністрації та Чечельницького районного військового комісаріату для здійснення перевірок стану військового обліку (роботи, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку громадян України та бронювання військовозобов’язаних) в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах Чечельницького району у 2017 році (додається).

3. Затвердити план перевірок стану військового обліку в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах Чечельницького району у 2017 році (додається).

4. Затвердити графік звіряння даних військово-облікових документів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з обліковими даними Чечельницького районного військового комісаріату у 2017 році (додається).

5. Відповідальним виконавцям заходів за результатами проведеної роботи поінформувати Чечельницький районний військовий комісаріат до 1 грудня 2017 року для узагальнення та подальшого інформування керівництва райдержадміністрації, Вінницької облдержадміністрації  та Вінницького обласного військового комісаріату до 8 грудня 2017 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.




Голова  районної
державної адміністрації                                                   С. Пустовий

                            Ю. Онопольський
                             А. Ланецький
                             Н. Никитюк
                             О. Беседа
                             О. Тимофієва





























	                 ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження голови 
             райдержадміністрації
	             від 10.01.2017 року № 16



СКЛАД СПІЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Чечельницької райдержадміністрації та Чечельницького районного військового комісаріату для здійснення перевірок стану військового обліку (роботи, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку громадян України та бронювання військовозобов’язаних) в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах Чечельницького району у 2017 році


1. Савчук В.В. – перший заступник голови райдержадміністрації – голова комісії.
2. Руцький В.А. – начальник мобілізаційного відділення Чечельницького районного військового комісаріату – співголова комісії.
3. Онопольський Ю.Г. - головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату Чечельницької райдержадміністрації.
4. Котович Р.С.- начальник відділення офіцерів запасу та кадрів.
5. Бучацька А.М.- головний спеціаліст відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Чечельницького районного військового комісаріату.





































