
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження складу комісії з перевірки стану 

військового обліку громадян України на території 

Білоцерківської міської територіальної громади у 2021 році 

 

Розглянувши подання начальника відділу оборонно-мобілізаційної роботи 

Білоцерківської міської ради, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року 

№ 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних», з метою забезпечення контролю функціонування системи 

військового обліку на території Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад комісії з перевірки стану військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних державних органів, підприємств, установ та організацій, що 

розташовані на території Білоцерківської міської територіальної громади у 2021 році (далі – 

комісія) згідно з додатком. 

2. Комісії проводити в установленому порядку перевірки стану військового обліку в 

структурних підрозділах міської ради, а також на підприємствах, в установах та організаціях, 

що перебувають на території Білоцерківської міської територіальної громади. 

3. Керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких 

проведено перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, 

організувати та забезпечити усунення виявлених недоліків. Про усунення недоліків 

інформувати у визначені в акті строки керівника комісії, який проводив перевірку. 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від ____________р. № ______ 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  

комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних державних 

органів, підприємств, установ та організацій, що розташовані на території Білоцерківської 

міської територіальної громади у 2021 році 

 

ОЛІЙНИК 

Анна Олександрівна 

- голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради; 

 

БОРДУНОВ 

Євген Валерійович 

- заступник голови комісії, начальник відділення військового 

обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу 

Білоцерківського об’єднаного міського територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою); 

 

САВЧЕНКО 

Світлана Володимирівна 

- секретар комісії, головний спеціаліст відділу управління 

персоналом міської ради. 

 
 

Члени комісії: 
 

КОВАЛЬЧУК 

Ольга Григорівна 

 

- начальник відділу організаційно-кадрової роботи управління 

охорони здоров’я міської ради; 

КОВБАСА 

Олексій Сергійович 

- заступник начальника Білоцерківського районного 

управління поліції Головного управління Національної 

поліції в Київській області (за згодою); 

 

МУСІЙЧУК 

Катерина Олександрівна 

- начальник відділу кадрів і організаційної роботи управління 

освіти і науки міської ради; 

 

СКОРОХОД 

Микола Петрович 

- головний спеціаліст відділу оборонно-мобілізаційної роботи 

міської ради; 

 

ТКАЧЕНКО 

Михайло Васильович 

- провідний спеціаліст відділення офіцерів запасу і кадрів 

Білоцерківського об’єднаного міського військового 

комісаріату (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

міської ради  Анна  ОЛІЙНИК 

 


