
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Чугуївський  район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

            

  

 Р І Ш Е Н Н Я                 
 

18  березня 2021 року                                                                                  № 75                                                                                                            

                 

Про стан військово-облікової роботи 

на території Слобожанської 

селищної ради у 2021році 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу мобілізаційної роботи, з 

питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами 

Слобожанської селищної ради Сутугу А.О. «Про стан військово-облікової 

роботи на території Слобожанської селищної ради у 2021», у році відповідності 

до ст. 33 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» на 

виконання делегованих повноважень, зазначених у п.1 та п.3 ст.36 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет 

Слобожанської селищної ради, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Прийняти інформацію «Про стан військово-облікової роботи на 

території Слобожанської селищної ради у 2021 році» до відома 

(додається). 

2. Внести зміни до рішення виконкому Слобожанської селищної ради  №20 

від 18.12.2020р. « Про стан військово-облікової роботи на території 

Слобожанської селищної ради у 2020 році», а саме п.2 доповнити 

абзацом: 

2.1.Затвердити перспективні плани роботи з військового обліку                                                                                   

військовозобов’язаних та призовників на 2021 р. 

     - с .Нижній Бишкин, с. Геївка, с. Суха Гомільша, с. Черкаський Бишкин. 

     - с. Лиман. 

     - с. Геніївка, с. Дачне, с. Курортне, с. Українське, с. Занки. 

     - с. Шелудьківка. 

     - с. Скрипаї, с. Мохнач, сел. Лісне. 



3. Затвердити графіки звіряння з підприємствами. установами та 

організаціями , даними реєстраційного обліку , іншими документами з 

питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом 

подвірного обходу у 2021 році. 

     - с .Нижній Бишкин, с. Геївка, с. Суха Гомільша, с. Черкаський 

Бишкин; 

     - с. Лиман; 

     - с. Геніївка, с. Дачне, с. Курортне, с. Українське, с. Занки; 

     - с. Шелудьківка; 

               - с. Скрипаї, с. Мохнач, сел. Лісне. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу 

мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами Слобожанської селищної ради Сутугу А.О. 

 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                      Дмитро ДІХТЯР                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інформація 

про стан військово-облікової роботи на території Слобожанської 

селищної ради  на 2021 рік. 

 
         Згідно рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради 

№19  від 21 січня 2021 року « Про покладення обов’язків за ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території 

Слобожанської селищної ради» обов’язки ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних покладені на: 

1.Осову лілію Василівну, спеціаліста відділу надання адміністративних 

послуг        Слобожанської селищної ради у населених пунктах: село 

Нижній Бишкин,село  Геївка, село Черкаський Бишкин, село Суха 

Гомільша. 

2. Куповець Оксану Іванівну, старшого інспектора відділу надання 

адміністративних послуг Слобожанської селищної ради у селі Лиман. 

3.Яненко Лідію Іванівну, інспектора відділу надання адміністративних 

послуг Слобожанської селищної ради у селі Шелудьківка. 

4.Юдіну Любов Василівну , спеціаліста ІІ категорії відділу надання 

адміністративних послуг Слобожанської селищної ради у населених 

пунктах: 

    село Скрипаї, село Мохнач, селище Лісне. 

5.Пуць Ольгу Вікторівну, старшого інспектора відділу надання 

адміністративних послуг Слобожанської селищної ради у населених 

пунктах:село Геніївка, село Курортне, село Дачне, село Занки, село 

Українське.     

          З метою організації і проведення заходів з військового обліку Постанова  

КМУ№921 від  07.12.2016р.(із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 

№74 від 06.02.2019р.) «Про затвердження Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних» необхідно 

затвердити план роботи з військового обліку   військовозобов’язаних та 

призовників на 2021 р., та графік звіряння з підприємствами. установами та 

організаціями , даними реєстраційного обліку , іншими документами з питань 

реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного 

обходу у 2021 році. 

 Начальник відділу мобілізаційної 

 роботи, з питань цивільного захисту, 

 взаємодії з правоохоронними органами 

 Слобожанської селищної ради                                                           Алла СУТУГА 


