
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про стан та заходи щодо поліпшення військового обліку військовозобов’язаних 

та призовників на підприємствах, в установах та організаціях Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022 рік  

 

З метою поліпшення стану військового обліку військовозобов’язаних та 

призовників на підприємствах, установах та організаціях Мукачівської міської 

територіальної громади, відповідно до законів України «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», 

постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року №921 «Про 

затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних», враховуючи лист начальника Мукачівського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 

22.12.2021 року №1842/4/1, керуючись ст.36, ч.6 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської 

ради  ВИРІШИВ:      

 

1. Затвердити Перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку  

на території Мукачівської міської територіальної громади у 2022 році, згідно 

додатку 1 до цього рішення. 

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 Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік, згідно додатку 2 до цього рішення. 

3. Затвердити План звіряння облікових даних підприємств, установ та 

організацій Мукачівської міської територіальної громади з обліковими даними 

Мукачівського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки на 2022 рік, згідно додатку 3 до цього рішення. 

4. Затвердити  План  перевірок стану військового обліку на підприємствах, 

в установах та організаціях Мукачівської міської територіальної громади на 

2022 рік, згідно додатку 4 до цього рішення. 
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5. Затвердити Посадовий склад комісії для здійснення перевірок стану 

військового обліку і бронювання на підприємствах, в установах і організаціях 

Мукачівської міської територіальної громади у 2022 році, згідно додатку 5 до 

цього рішення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

Міський голова                                                                                Андрій БАЛОГА 


