
 
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 09 лютого 2022 року                             м. Біла Церква                                          № 25 Р  

 

Про покращення функціонування системи військового 

обліку громадян України на території Білоцерківської 

міської територіальної громади у 2022 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 Білоцерківської міської територіальної громади, 

зобов’язую: 
1. Затвердити: 

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

підприємствах, установах та організаціях, що перебувають на території Білоцерківської 

міської територіальної громади, у 2022 році (додаток 1); 

1.2 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 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у 2022 році 

(додаток 2). 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій продовжити роботу та вжити дієві 

заходи щодо поновлення на військовому обліку громадян України, які не досягли граничного 

віку перебування у запасі Збройних Сил України, інших військових формувань та підлягають 

взяттю на військовий облік військовозобов’язаних. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 09. 02. 2022 року № 25 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 2022 році 
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1.  
Підприємство обʼєднання громадян Білоцерківське учбово-виробниче підприємство 

українського товариства сліпих (УТОС) 
 11           

2.  
1-й Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Київській області 
 11           

3.  ПП «Комфортні меблі»  16           

4.  
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області 
 18           

5.  ТОВ «Агрофірма «Дім»  24           

6.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 2» 
  10          

7.  ТОВ «Білоцерківські будматеріали»   11          

8.  ТОВ «Санаторій-профілакторій «Діброва»   14          

9.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 1» 
  22          

10.  Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта»   30          

11.  ТОВ ОЛАМ «Білоцерківський елеватор»    04         
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12.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2» 
   11         

13.  ТОВ «Завод «Термо-Пак»    13         

14.  Білоцерківська дослідно-селекційна станція    19         

15.  ПАТ «Білоцерківський автобусний парк»    29         

16.  Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»     02        

17.  Білоцерківський дитячий будинок-інтернат     04        

18.  ТОВ «Білоцерківвода»     06        

19.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 3» 
    06        

20.  ТОВ «Укрюг»     20        

21.  ТОВ «МЖК-БУД БЦ»      10       

22.  ТОВ «Преміорі»      30       

23.  Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр служби крові»       01      

24.  ПП «Будмаркет»       18      

25.  ПП «Рось Екотех»       22      

26.  ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»       26      

27.  ТОВ «НВП Валса ГТВ»       29      

28.  ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ»        18     

29.  Білоцерківський міськрайонний суд        22     

30.  Філія «БЦ ДЕУ»        26     

31.  Навчальний центр по підготовці та підвищення кваліфікації кадрів «УКРАВТОДОР»        29     

32.  Білоцерківське відділення ПАТ «Київоблгаз»        31     

33.  ТОВ «Агрофірма «Левада»         05    
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34.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора 

№ 1» 
        05    

35.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора 

№ 6» 
        23    

36.  Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарної медицини         30    

37.  Філія «Білоцерківський молочний комбінат «ТЕРРА ФУД»          03   

38.  ПП «Меблева фабрика Веста»          06   

39.  ПрАТ «КАТП-1028»          10   

40.  ПАТ «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»          12   

41.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора 

№ 7» 
         12   

42.  ТОВ «Маревен Фуд Європа»          17   

43.  Державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство»          21   

44.  
Державне підприємство «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації» 
         24   

45.  
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Білоцерківської міської ради 
          25  

46.  Структурні підрозділи Білоцерківської міської ради           29  

47.  Білоцерківське управління державної казначейської служби України в Київській області           30  

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради Анна  ОЛІЙНИК 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 09. 02. 2022 року  № 25 Р 

 

П Л А Н 

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

перебувають на території Білоцерківської міської територіальної громади, з обліковими даними Білоцерківського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у 2022 році 
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1.  ПАТ «ЖЛК-Україна»  04            

2.  

Підприємство обʼєднання громадян Білоцерківське учбово-

виробниче підприємство українського товариства сліпих 

(УТОС) 

 11            

3.  

1-й Державний пожежно-рятувальний загін Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у Київській області 

 11            

4.  ТОВ «Санаторій-профілакторій «ДІБРОВА»  14            

5.  ПП «Комфортні меблі»  16            

6.  

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення 

Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Київській області 

 18            

7.  ТОВ «Рошен-Зодіак»  18            

8.  ТОВ «АГРОФІРМА «ДІМ»  24            

9.  Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного   01           
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аграрного університету 

10.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська міська лікарня № 2» 
  10           

11.  ТОВ «Білоцерківські будматеріали»   11           

12.  ТОВ «Білоцерківський домобудівельний комбінат»   11           

13.  ТОВ «Спільне підприємство «УКРІНТЕРН»   18           

14.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» 
  22           

15.  ТОВ «ВАЛТЕКС»   25           

16.  
Комунальний заклад Київської обласної ради «Обласна 

стоматологічна поліклініка» 
  26           

17.  
Комунальне некомерційне підприємство «Білоцерківська 

центральна районна лікарня» Маловільшанської сільської ради  
  30           

18.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» 
  30           

19.  ТОВ ОЛАМ «Білоцерківський елеватор»    04          

20.  

Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 

2» 

   11          

21.  ТОВ «Завод «Термо-Пак»    13          

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»    29          

26.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» 
    02         

27.  ПП «ЕРКЕР»     04         
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28.  ТОВ «Білоцерківвода»     06         

29.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська міська лікарня № 3» 
    06         

30.  ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»     11         

31.  
Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський 

обласний онкологічний диспансер» 
    13         

32.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» 
    17         

33.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Міська госпрозрахункова поліклініка профоглядів» 
    20         

34.  ТОВ «УКРЮГ»     20         

35.  

Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна 

поліклініка» 

    25         

36.  

Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 

1» 

    27         

37.  ТОВ «Преміорі»      03        

38.  
Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

«Білоцерківський медичний фаховий коледж» 
     03        

39.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» 
     10        

40.  ТОВ «МЖК-БУД БЦ»      10        

41.  Білоцерківський механіко-енергетичний фаховий коледж      13        

42.  ТОВ «Інтер Продукт»      15        

43.  Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось      17        

44.  
Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський 

обласний центр служби крові» 
      01       

45.  
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська міська лікарня № 4» 
      05       
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46.  
Комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований 

обласний будинок дитини в м. Біла Церква» 
      07       

47.  Білоцерківський психоневрологічний інтернат       11       

48.  
Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень 

ДУКОЛЦ Державної епідеміологічної служби України 
      14       

49.  Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України       18       

50.  ПП «Будмаркет»       18       

51.  Білоцерківський національний аграрний університет       21       

52.  ПП «Рось Екотех»       22       

53.  ТОВ «Білоцерківський завод Трібо»       26       

54.  ТОВ «Науково-виробниче підприємство ВАЛСА-ГТВ»       29       

55.  ТОВ «Міськбуд БЦ»       29       

56.  ТОВ «Київхліб»        01      

57.  ПАТ «Білоцерківський консервний завод»        03      

58.  ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ»        10      

59.  ПрАТ «ТЕЦ»        18      

60.  Філія «БЦ ДЕУ»        26      

61.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» 
       26      

62.  Білоцерківський міськрайонний суд        27      

63.  
Навчальний центр по підготовці та підвищення кваліфікації 

кадрів «УКРАВТОДОР» 
       29      

64.  Білоцерківське відділення ПАТ «Київоблгаз»        31      

65.  ТОВ «Білоцерківхлібопродукт»         01     

66.  
Філія Білоцерківський молочний комбінат ТОВ «ФУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
        03     
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67.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Житлово-експлуатаційна контора № 1» 
        05     

68.  ТОВ «АГРОФІРМА «ЛЕВАДА»         05     

69.  ПП Меблева фабрика «ВЕСТА»         06     

70.  ТОВ «Транссіті»         19     

71.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Житлово-експлуатаційна контора № 6» 
        23     

72.  
Білоцерківська міська лікарня державна лікарня ветеринарної 

медицини 
        30     

73.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Тролейбусне управління» 
         03    

74.  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Житлово-експлуатаційна контора № 7» 
         12    

75.  ТОВ «Маревен Фуд Європа»          17    

76.  Державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство»          21    

77.  
Державне підприємство «Київський обласний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 
         24    

78.  

Комунальне підприємство Київської обласної ради «Київський 

академічний обласний музично-драматичний театр ім. 

П.К. Саксаганського» 

         27    

79.  ТОВ «Фармацевтичний завод «БІОФАРМА»           01   

80.  ТОВ «БІОФАРМА «ПЛАЗМА»           02   

81.  Державна установа «Білоцерківська виправна колонія (№35)»           08   

82.  ТОВ «Росич-Приват»           11   

83.  ПП «Люкс-Інтер’єр»           22   

84.  ТОВ «Контракт-61»           22   

85.  
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Білоцерківської міської ради 
          25   
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86.  Структурні підрозділи Білоцерківської міської ради           29   

87.  ТОВ «Київський м’ясокомбінат»           30   

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради Анна  ОЛІЙНИК 
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