
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 09 лютого 2021 року                              м. Біла Церква                                    № 17 Р 

 

Про покращення функціонування системи 

військового обліку громадян України на 

території Білоцерківської міської 

територіальної громади у 2021 році 

 

Відповідно до вимог пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

«Про військовий обов’язок і військову службу»,постанов Кабінету Міністрів України від 07 

грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних» та від 11 лютого 2018 року № 12 «Про внесення 

змін до порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і 

організаціями на період мобілізації та на воєнний час», з метою покращення функціонування 

системи військового обліку на території міста Біла Церква, зобов’язую: 

 

1. Затвердити: 

1.1 план заходів з покращення функціонування системи військового обліку громадян 

України та бронювання військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях 

Білоцерківської міської територіальної громади у 2021 році (додаток 1); 

1.2 план перевірок стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, установах та організаціях, що перебувають на території Білоцерківської 

міської територіальної громади, у 2021 році (додаток 2); 

1.3 план звіряння даних військово-облікових документів органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, що перебувають на території 

Білоцерківської міської територіальної громади, з обліковими даними Білоцерківського 

об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у 

2021 році (додаток 3). 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови 

згідно із розподілом обов’язків. 

 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 



 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 09. 02. 2021 року № 17 Р 
 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з покращення функціонування системи військового обліку громадян України та бронювання військовозобов’язаних  

на підприємствах, в установах та організаціях Білоцерківської міської територіальної громади у 2021 році 

1. Стан військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях Білоцерківської міської 

територіальної громади у 2020 році 

Військовий облік призовників і військовозобов’язаних (далі – військовий облік) та бронювання у 2020 році в органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах міста Біла Церква був організований і здійснювалася відповідно до вимог Законів України 

“Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про оборону України”, постанов Кабінету Міністрів 

України від 07 грудня 2016 року № 921 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних” (зі 

змінами), від 14лютого 2015 року № 45 “Про затвердження порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час” (зі 

змінами), Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 389 (зі змінами), 

розпорядження міського голови від 17 січня 2020 року № 12 Р “Про покращення функціонування системи військового обліку громадян України на 

території міста Біла Церква у 2020 році”, рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 лютого 2020 року № 71 “Про комісію з 

перевірки стану військового обліку громадян України на території міста Біла Церква у 2020 році” 

З метою покращення стану військового обліку на території Білоцерківської міської територіальної громади у 2020 році Білоцерківською міською 

радою, керівниками підприємств, установ, спільно з Білоцерківським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної 

підтримки (далі – Білоцерківський ОМТЦК та СП), проведено комплекс заходів, направлених на належне ведення військового обліку та контролю за 

його станом. 

03 лютого 2020 року Білоцерківським ОМТЦК та СП проведене інструкторсько-методичне заняття з посадовими особами органів місцевого 

самоврядування міста Біла Церква, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб. 

05 травня 2020 року Білоцерківським ОМТЦК та СП проведене інструкторсько-методичне заняття з відповідальними за організацію та ведення 

військового обліку, бронювання в органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах Білоцерківської 

міської територіальної громади. 

Відповідно до плану звіряння облікових даних Білоцерківського ОМТЦК та СП з особовими картками працівників підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів Білоцерківської міської територіальної громади та плану перевірок стану військового обліку призовників і  
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військовозобов’язаних та бронювання у 2020 році, проведено перевірки функціонування системи військового обліку громадян України на 63 

підприємствах Білоцерківської міської територіальної громади. План перевірок виконаний на 109 %. 

План звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, навчальних закладів Білоцерківської міської територіальної громади з 

обліковими даними Білоцерківського ОМТЦК та СП на 2020 рік виконаний на 142 %. 

Протягом 2020 року проводилась робота щодо бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Випадків незаконного 

бронювання не виявлено. 

У 2020 році Білоцерківським ОМТЦК та СП проводилась робота щодо покращення стану військового обліку та бронювання на підприємствах, 

організаціях та установах, навчальних закладах, безпосередньо з відповідальними за військовий облік на місцях та у Білоцерківському ОМТЦК та СП. 

Під час перевірки підприємств, організацій та установ, навчальних закладів були виявлено такі основні недоліки: 

керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів не приділяють належної уваги організації ведення військового обліку; 

документація по військовому обліку не реєструється в діловодстві; 

не ведеться справа зберігання відпрацьованої документації (архів); 

повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних надаються з порушенням визначених термінів та у невідповідній 

формі; 

не проводиться звіряння військовозобов’язаних працівників з Білоцерківським ОМТЦК та СП. 

В кращу сторону щодо ведення військового обліку відмічається організація роботи в наступних підприємствах, організаціях та установах: 

комунальні некомерційні підприємства Білоцерківської міської ради: 

“Міська лікарня № 1” (керівник: ЯЦЕНКО Григорій Миколайович, відповідальний за ведення військового обліку (далі – відповідальний): 

МОРОНОВА Ніна Іванівна), 

“Міська лікарня № 2” (керівник: ГОЛОВЕНКО Ніна Василівна, відповідальний: КОВТУН Галина Володимирівна), 

“Міська лікарня № 3” (керівник: ДІДИЧ Тетяна Володимирівна, відповідальний: ДУДАР Світлана Володимирівна), 

“Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” (керівник: ЧЕРНЕНКО Людмила Вікторівна, відповідальний: ХАРЧЕННКО 

Наталія Іванівна); 

Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарної медицини (керівник: ЗОЛОТАРЕНКО Анатолій Анатолійович, відповідальний: 

ЧЕРНЕНКО Руслана Василівна), 

Білоцерківський міськрайонний суд (керівник: БУЦМАК Юрій Євгенович, відповідальний: ПРИТУЛА Зоя Вікторівна), 

ТОВ “Маревен Фуд Європа” (керівник: Май Ван Мінь, відповідальний: БОЙКО Юлія Сергіївна), 

Державний дендрологічний парк “Олександрія” НАНУ (керівник: БОЙКО Наталія Сергіївна, відповідальний: МЕЛЕШКО Валентина 

Вікторівна), 

ТОВ “Міськбуд БЦ” (керівник: ТКАЧЕНКО Євген Михайлович, відповідальний: МУСІЄНКО Інна Олегівна), 
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Білоцерківський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ “Київський ОЛУ МОЗУ” (керівник: ВОЄВОДІН Андрій Вікторович, 

відповідальний: КИРИЛЕНКО Віта Валеріївна); 

підприємство об’єднання громадян Білоцерківське учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих (УТОС) (директор – 

САВЧУК Анатолій Анатолійович, відповідальний: РУСАКОВА Ольга Григорівна), 

ТОВ “Альянс” (керівник: НЕСТЕРУК Олександр Вікторович, відповідальний: ШМАТКОВА Лариса Олександрівна), 

ДП “Київоблстандартметрологія” (керівник: КРАВЧЕНКО Ірина Миколаївна, відповідальний: ПАНЧЕНКО Світлана Володимирівна), 

ТОВ “Преміорі” (керівник: ГРИБОВСЬКИЙ Ігор Віталійович, відповідальний: БОЙЧЕНКО Лілія Сігізмундівна), 

ТОВ “НВП Валса ГТВ” (керівник: КАЛАШНІКОВ Вячеслав Олександрович, відповідальний: ЧОРНА Людмила Вікторівна); 

комунальні некомерційні підприємства Київської обласної ради: 

“Київський обласний центр крові” (керівник: ДЕМСЬКИЙ Віталій Васильович, відповідальний: БОНДАР Лідія Василівна), 

“Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква” (керівник: ГРИБАН Тетяна Павлівна, відповідальний: МАКСИМОВА Ольга 

Олексіївна); 

 

Незважаючи на вимоги щодо покращення стану військового обліку, військовий облік ведеться з порушеннями вимог законів України, інших 

нормативно-правових актів, заходи виконуються не в повному обсязі у наступних підприємствах, організаціях та установах, навчальних закладах: 

комунальні некомерційні підприємства та структурні підрозділи Білоцерківської міської ради: “Муніципальна варта” (керівник: ВОЗНЕНКО 

Сергій Григорович, відповідальний: СИНЬОЗУБ Анна Ігорівна), “Департамент житлово-комунального господарства” (керівник: САВЧЕНКО Олег 

Іванович, відповідальний: ТАКУЄВ Олександр Валерійович), 

“Міська госпрозрахункова поліклініка профоглядів” (керівник: КУРІННА Юлія Володимирівна, відповідальний: ГРЕБЕНІЧЕНКО Олена 

Олександрівна); 

Білоцерківський національний аграрний університет (ректор: ДАНИЛЕНКО Анатолій Степанович, відповідальний: ВЕРКОПУЛО Тетяна 

Анатоліївна); 

ПАТ “Білоцерківський автобусний парк” (керівник: СТАРИНКО Андрій Стефанович, відповідальний: АЛЯБʼЄВ Андрій Іванович),  

МПП “Діліжанс” (керівник: ГАМОВ Володимир Володимирович, відповідальний: ПОНОЧОВНИЙ Володимир Петрович). 

 

З урахуванням усунення недоліків, виявлених в ході перевірок та звіряння протягом 2020 року вважаю, що військовий облік призовників і 

військовозобов’язаних на підприємствах, установах, організаціях навчальних закладах на території Білоцерківської міської територіальної громади, в 

цілому, організовано та здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, але незважаючи на постійний контроль з боку керівного складу 

Білоцерківської міської ради та військового комісара Білоцерківського ОМТЦК та СП, стан військового обліку, в деяких об’єктах перевірки, не повною 

мірою відповідає вимогам законів України, інших нормативно-правових актів, потребує додаткового контролю з боку посадових осіб Білоцерківської 

міської ради та керівників підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної громади. 
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2. Заходи щодо покращення стану військового обліку та бронювання військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік 

№ 
з/п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

    

1 2 3 4 

Військовий облік 

2.1. Здійснювати: 
перевірки стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, 

на підприємствах, установах та організаціях Білоцерківської міської 
територіальної громади згідно із затвердженими планами перевірок. 

звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, 
виконавчих комітетів з обліковими даними Білоцерківського об’єднаного 
міського військового комісаріату згідно із затвердженими графіками 
звіряння. 

 
Протягом 

2021 року (за 
планами) 

Протягом 2021 
року (за 

графіками) 

Білоцерківський ОМТЦК та СП 

Комісія з перевірки стану військового обліку 
громадян України на території Білоцерківської 
міської територіальної громади 

2.2. Розробити та погодити на 2021 рік: 
графіки проведення медичних оглядів військовозобов’язаних; 
графіки проведення медичних оглядів призовників; 
порядок роботи постійно діючої позаштатної військово-лікарської 

комісії при Білоцерківському об’єднаному міському військовому 
комісаріаті та лікарів, які входять до складу призовної комісії та 
забезпечують її роботу. 

До 06 травня 
2021 року 

Білоцерківський ОМТЦК та СП 
 
Управління охорони здоров’я Білоцерківської 
міської ради; 

2.3. Організувати та забезпечити проведення згідно із розробленими графіками 
медичних оглядів юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, 
призовників, військовозобов’язаних, резервістів та громадян України, які 
поновлюються на військовому обліку в зв’язку зі змінами в законодавстві 
України.  

Протягом 
2021 року (за 
графіками) 

Білоцерківський ОМТЦК та СП 
 
Управління охорони здоров’я Білоцерківської 
міської ради; 
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Продовження додатку 1 

1 2 3 4 

2.4. Організація, здійснення заходів та надання повідомлень до Білоцерківський 
ОМТЦК та СП стосовно: 

реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і 
військовозобов’язаних у порядку, визначеному п. 58 постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921*****; 

ухилення громадян від військового обліку та виконання військового 
обов’язку у порядку, визначеному п. 59 постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2016 р. № 921; 

змін цивільного стану військовозобов’язаних та призовників у порядку, 
визначеному п. 60 постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 
р. № 921; 

призовників і військовозобов’язаних, щодо яких повідомлено про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення у порядку, визначеному 
п. 61 постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921; 

призовників, щодо яких кримінальні справи розглядаються судами, 
вироків щодо призовників і військовозобов’язаних, які набрали законної 
сили та призовників і військовозобов’язаних, засуджених до позбавлення 
волі, обмеження волі або арешту у порядку, визначеному п. 62 постанови 
КМ України від 7 грудня 2016 р. № 921; 

призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами у 
порядку, визначеному п. 63 постанови Кабінету Міністрів України від 7 
грудня 2016 р. № 921; 

громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні 
у порядку, визначеному п. 64 постанови Кабінету Міністрів України від 7 
грудня 2016 р. № 921; 

облікових відомостей про призовників і військовозобов’язаних за 
місцем мешкання та сповіщення призовників і військовозобов’язаних про 
виклик до Білоцерківського об’єднаного міського військового комісаріату у 
порядку, визначеному п. 65 постанови Кабінету Міністрів України від 7 
грудня 2016 р. № 921. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протягом 2021 
року 

 
 
 

 
 
Управління адміністративних послуг 
Білоцерківської міської ради 
 
Білоцерківський міський відділ поліції ГУ 
Національної поліції у Київській області 
 
Органи державної реєстрації актів цивільного 
стану. 
 
Органи досудового розслідування 
 
 
 
Білоцерківський міськрайонний суд Київської 
області 
 
 
 
Медико-соціальні експертні комісії 
 
 
Лікувальні заклади міста Біла Церква 
 
 
Управління адміністративних послуг 
Білоцерківської міської ради. 
Об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків міста. 
Інші організації або підприємства та установи, 
що здійснюють експлуатацію будинків, а також 
власники будинків. 
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Продовження додатку 1 

1 2 3 4 

Бронювання військовозобов’язаних 

2.5. Організація, здійснення заходів та надання повідомлень до 
Білоцерківського ОМТЦК та СП щодо бронювання військовозобов’язаних 
за органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і 
організаціями на період мобілізації та на воєнний час стосовно: 

обліку військовозобов’язаних із числа працюючих осіб; 
оформлення разом з Білоцерківським ОМТЦК та СП бронювання 

військовозобов’язаних за органами місцевого самоврядування та 
підприємствами, установами і організаціями; 

аналізу забезпеченості трудовими ресурсами в особливий період, заміни 
фахівців, що вибувають у разі мобілізації та у воєнний час; 

вручення посвідчень про відстрочку; 
складання, погодження з Білоцерківським ОМТЦК та СП та подання за 

визначеним порядком звітів про чисельність працюючих та 
військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і 
професій. 

Протягом 2021 
року у порядку 
та за формами, 
визначеними 

постановою КМ 
України від 

11.02.2018 року 
№ 12  

та наказом 
Мінпраці та 

Мінекономіки 
України від 

19.06.2009 р. № 
321/577 дск 

Структурні підрозділи Білоцерківської міської 
ради, підприємства, установи та організації 
незалежно від форми власності, яким 
встановлено мобілізаційні завдання 
(замовлення). 
Білоцерківський ОМТЦК та СП; структурні 
підрозділи Білоцерківської міської ради та 
керівники інших підприємств, установ та 
організацій Білоцерківської міської 
територіальної громади. 
 
Відділ оборонно-мобілізаційної роботи 
Білоцерківської міської ради 

Методичне забезпечення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних 

2.6. Організація і проведення інструкторсько-методичних занять з 

відповідальними посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та 

навчальних закладів з питань організації та ведення військового обліку і 

бронювання військовозобов’язаних і призовників. 

Протягом 2021 

року (за 

окремими 

планами) 

Білоцерківський ОМТЦК та СП. 
 
Відділ оборонно-мобілізаційної роботи 

Білоцерківської міської ради 
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Продовження додатку 1 

1 2 3 4 

2.7. Забезпечити: 
виготовлення друкарським способом карток первинного обліку згідно з 

новим зразком, встановленим додатком 8 до Порядку організації та ведення 
військового обліку, побудування картотек військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних відповідно до вимог Порядку організації та ведення 
військового обліку; 

виготовлення друкарським способом та відпрацювання (заповнення) 
карток первинного обліку згідно з новим зразком, встановленим додатком 8 
до Порядку організації та ведення військового обліку, побудування 
картотек військового обліку призовників і військовозобов’язаних 
відповідно до вимог Порядку організації та ведення військового обліку; 

виготовлення друкарським способом Правил військового обліку 
(додаток 1 до Порядку організації та ведення військового обліку) і 
вивішування їх на видному місці у відповідних приміщеннях. 

 
 
 
 
 
 

До 01 травня 
2021 року 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Білоцерківський ОМТЦК та СП; виконавчий 
комітет Білоцерківської міської ради 

2.8. За результатами проведеної роботи поінформувати Київську обласну 

державну адміністрацію 

До 20 січня 

2022 року 

Відділ оборонно-мобілізаційної роботи 
Білоцерківської міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

 міської ради     Анна  ОЛІЙНИК 



   

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 09. 02. 2021 року   № 17 Р 

П Л А Н 

перевірок стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають на 

території Білоцерківської міської територіальної громади, у 2021 році 

№        

з/п 
Найменування підприємств, установ та організацій 

Планові дати перевірок на 2021 рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  ПАТ “ЖЛК-Україна”  05           

2.  

Підприємство обʼєднання громадян Білоцерківське учбово-

виробниче підприємство українського товариства сліпих 

(УТОС) 

 10           

3.  

1-й Державний пожежно-рятувальний загін Головного 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у Київській області 

 11           

4.  

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення 

Головного Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Київській області 

 19           

5.  ТОВ “Агрофірма “Дім”  24           

6.  ТОВ “Рошен-Зодіак”  26           

7.  
Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету 
  01          

8.  ТОВ “Білоцерківські будматеріали”   10          

9.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківська міська лікарня № 2” 
  12          

 

 



   
Продовження додатку 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10.  ТОВ “Білоцерківський домобудівельний комбінат”   18          

11.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківська міська лікарня № 1” 
  22          

12.  ТОВ “Валтекс”   25          

13.  
Комунальний заклад Київської обласної ради “Обласна 

стоматологічна поліклініка” 
  26          

14.  ТОВ ОЛАМ “Білоцерківський елеватор”    05         

15.  ТОВ БК “Еркер”    07         

16.  ТОВ “Завод “Термо-Пак”    14         

17.  ТОВ НСТ “Альянс”    20         

18.  ПАТ “Білоцерківський автобусний парк”    28         

19.  ТОВ “Білоцерківвода”     05        

20.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківська міська лікарня № 3” 
    05        

21.  ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”     12        

22.  ТОВ “Укрюг”     14        

23.  ТОВ “Преміорі”     24        

24.  ДВНЗ “Білоцерківський механіко-енергетичний технікум”      03       

25.  Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось      14       

26.  ТОВ “Інтер Продукт”      16       

27.  
Комунальний заклад Київської обласної ради “Київський 

обласний центр крові” 
      01      

28.  ПП “Будмаркет”       02      

29.  Білоцерківський міськрайонний відділ лабораторних досліджень       12      



   
Продовження додатку 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30.  ПП “Рось Екотех”       12      

31.  Державний дендрологічний парк “Олександрія” НАН України       16      

32.  ТОВ “Білоцерківський завод “Трібо”       19      

33.  ТОВ “НВП Валса ГТВ”       20      

34.  Білоцерківський національний аграрний університет       27      

35.  ПАТ “Білоцерківський консервний завод”        03     

36.  Білоцерківський міськрайонний суд        12     

37.  
Навчальний центр по підготовці та підвищення кваліфікації 

кадрів “Укравтодор” 
       20     

38.  
Білоцерківський центр підвищення кваліфікації персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби України 
       22     

39.  ТОВ НВП “БілоцерківМАЗ”        26     

40.  Філія “БЦ ДЕУ”        26     

41.  ТОВ “Агрофірма “Левада”         01    

42.  ТОВ “Білоцерківхлібопродукт”         03    

43.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Спецкомбінат з надання ритуальних послуг” 
        09    

44.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Житлово-експлуатаційна контора № 1” 
        20    

45.  Філія “Білоцерківський молочний комбінат “ТЕРРА ФУД”          01   

46.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Житлово-експлуатаційна контора № 6” 
         04   

47.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Тролейбусне управління” 
         08   

48.  ПРАТ “КАТП-1028”          08   

 



   
Продовження додатку 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

49.  ПАТ “Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій”          11   

50.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Житлово-експлуатаційна контора № 7” 
         12   

51.  Державне підприємство “Білоцерківське лісове господарство”          18   

52.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Білоцерківтепломережа” 
         19   

53.  
Державне підприємство “Київський обласний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 
         22   

54.  Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарної медицини          22   

55.  ТОВ “Росич Приват”           11  

56.  ПП “Люкс-Інтер’єр”           22  

57.  
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Білоцерківської міської ради 
          25  

58.  
Білоцерківське управління державної казначейської служби 

України в Київській області 
          26  

59.  Структурні підрозділи Білоцерківської міської ради           29  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Анна  ОЛІЙНИК 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від 09. 02. 2021 року  № 17 Р 

 

ПЛАН 

звіряння даних військово-облікових документів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що перебувають 

на території Білоцерківської міської територіальної громади, з обліковими даними Білоцерківського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки у 2021 році 

 

№        

з/п 
Найменування підприємств, установ та організацій 

Планові дати звіряння на рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  ПАТ “ЖЛК-Україна”  05           

2.  
Підприємство обʼєднання громадян Білоцерківське учбово-

виробниче підприємство українського товариства сліпих (УТОС) 
 10           

3.  

1-й Державний пожежно-рятувальний загін Головного Управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській 

області 

 11           

4.  ТОВ “Санаторій-профілакторій “Діброва”  11           

5.  ПП “Комфорт меблі”  16           

6.  

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Київській області 

 19           

7.  ТОВ “Агрофірма “Дім”  24           

 

 



Продовження додатку 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8.  ТОВ “Рошен-Зодіак”  26           

9.  
Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету 
  01          

10.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Муніципальна варта” 
  03          

11.  ТОВ “Білоцерківські будматеріали”   10          

12.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківська міська лікарня № 2” 
  12          

13.  ТОВ “Спільне підприємство “Укрінтерн”   18          

14.  ТОВ “Білоцерківський домобудівельний комбінат”   18          

15.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківська міська лікарня № 1” 
  22          

16.  ТОВ “Валтекс”   25          

17.  
Комунальний заклад Київської обласної ради “Обласна 

стоматологічна поліклініка” 
  26          

18.  ТОВ ОЛАМ “Білоцерківський елеватор”    05         

19.  ПП “ЕРКЕР”    07         

20.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2” 
   10         

21.  ТОВ “Завод “Термо-Пак”    14         

22.  ТОВ НСТ “Альянс”    20         

23.  
Комунальний заклад Київської обласної ради “Київська обласна 

дитяча лікарня № 2” 
   22         

24.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківський пологовий будинок” 
   26         

25.  ПАТ “Білоцерківський автобусний парк”    28         

 



Продовження додатку 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

26.  ТОВ “Білоцерківвода”     05        

27.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківська міська лікарня № 3” 
    06        

28.  ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”     12        

29.  
Комунальний заклад Київської обласної ради “Білоцерківський 

обласний онкологічний диспансер” 
    13        

30.  ТОВ “Укрюг”     14        

31.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Дитяча стоматологічна поліклініка” 
    17        

32.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Міська госпрозрахункова поліклініка профоглядів” 
    20        

33.  ТОВ “Преміорі”     24        

34.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна 

поліклініка” 

    25        

35.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” 
    27        

36.  ТОВ “МЖК-БУД БЦ”     28        

37.  
Державний вищий навчальний заклад “Білоцерківський механіко-

енергетичний технікум” 
     03       

38.  
Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

“Білоцерківський медичний коледж” 
     03       

39.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро” 
     10       

40.  Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось      14       

41.  ТОВ “Інтер Продукт”      16       

42.  
Комунальний заклад Київської обласної ради “Київський 

обласний центр крові” 
      01      



Продовження додатку 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

43.  ПП “Будмаркет”       02      

44.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради “Білоцерківська міська лікарня № 4” 
      05      

45.  
Комунальний заклад Київської обласної ради “Спеціалізований 

обласний будинок дитини в м. Біла Церква” 
      07      

46.  Білоцерківський психоневрологічний інтернат       09      

47.  ПП “Рось Екотех”       12      

48.  
Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень 

ДУКОЛЦ Державної епідеміологічної служби України 
      12      

49.  Державний дендрологічний парк “Олександрія” НАН України       16      

50.  ТОВ “Білоцерківський завод Трібо”       19      

51.  ТОВ “Науково-виробниче підприємство ВАЛСА-ГТВ”       20      

52.  Білоцерківський національний аграрний університет       27      

53.  ТОВ “Міськбуд БЦ”       29      

54.  ТОВ “Київхліб”       30      

55.  
Білоцерківський центр підвищення кваліфікації персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби України 
       02     

56.  ПАТ “Білоцерківський консервний завод”        03     

57.  Білоцерківський міськрайонний суд        12     

58.  ПрАТ “ТЕЦ”        18     

59.  
Навчальний центр по підготовці та підвищення кваліфікації кадрів 

“Укравтодор” 
       20     

60.  ТОВ НВП “БілоцерківМАЗ”        26     

61.  Філія “БЦ ДЕУ”        26     

           



Продовження додатку 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

62.  Білоцерківське відділення ПАТ “Київоблгаз”        31     

63.  
Філія Білоцерківський молочний комбінат ТОВ “ФУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ” 
        01    

64.  ТОВ “Агрофірма “Левада”         01    

65.  ТОВ “Білоцерківхлібопродукт”         03    

66.  ПП Меблева фабрика “Веста”         06    

67.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Спецкомбінат з надання ритуальних послуг” 
        09    

68.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Житлово-експлуатаційна контора № 1” 
        18    

69.  Селянське (фермерське) господарство “Старт”         29    

70.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Житлово-експлуатаційна контора № 6” 
         04   

71.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Тролейбусне управління” 
         08   

72.  ТОВ “Маревен Фуд Європа”          12   

73.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Житлово-експлуатаційна контора № 7” 
         12   

74.  Державне підприємство “Білоцерківське лісове господарство”          18   

75.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

“Білоцерківтепломережа” 
         19   

76.  
Державне підприємство “Київський обласний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” 
         22   

77.  
Комунальне підприємство Київської обласної ради “Київський 

академічний обласний музично-драматичний театр ім. 

П.К. Саксаганського” 

         27   

78.  ТОВ “Фармацевтичний завод “БІОФАРМА”           02  

Продовження додатку 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

79.  ТОВ “БІОФАРМА “ПЛАЗМА”           02  

80.  Державна установа “Білоцерківська виправна колонія (№35)”           08  

81.  ТОВ “Росич-Приват”           11  

82.  ПП “Люкс-Інтер’єр”           22  

83.  ТОВ “Контракт-61”           22  

84.  
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Білоцерківської міської ради 
          25  

85.  Структурні підрозділи Білоцерківської міської ради           28  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Анна  ОЛІЙНИК 


