
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

№ VIII/21/__                  від 28 лютого 2023 року 

 

Про доповнення положення про старосту 

 

 

 З метою організації належної роботи пов’язаної з військовим обліком 

призовників та військовозобов’язаних, на території Збаразької міської ради, 

відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних та резервістів , затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів  України від 30.12.2022 р. №1487, керуючись  Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань законності, правової політики, 

регламенту, місцевого самоврядування,підприємництва та прав споживачів, 

міська рада 
 

                                           ВИРІШИВ: 

 

1.  Доповнити Положення про старосту, затвердженого рішенням сесії 

Збаразької міської ради від 18.02.2022 року №VIII/14/15 наступним: 

 

          Відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України від 30.12.2022 

року №1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів” та з метою 

забезпечення  персонально-первинного обліку призовників, 

військовозобовʼязаних та резервістів старости здійснюють: 

-  взаємодію з відповідними районними (міськими) територіальними центрами 

комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП), органами СБУ, 

підрозділами Служби зовнішньої розвідки щодо здійснення спільних заходів в 

галузі оборонної роботи, строків та способів звіряння даних карток первинного 

обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів  (далі- картки 

первинного обліку), внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення 

призовників, військовозобовʼязаних та резервістів; 

- з метою забезпечення персонально-первинного військового обліку старости 

міської ради здійснюють оповіщення на вимогу відповідних ТЦК та СП , 

органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки призовників, 

військовозобоʼязаних та резервістів про їх виклик до ТЦК та СП, органів СБУ,  

підрозділів Служби зовнішньої розвідки і забезпечення їх своєчасного прибуття; 

- звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку 

призовників, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у 

виконавчому органі міської  ради , з обліковими даними відповідних ТЦК та СП 

(звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників здійснюється 

після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову 



військову службу, а також в інші строки, визначені районним (міським) ТЦК та 

СП); 

- звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку 

призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які перебувають на 

персонально-первинному військовому обліку у виконавчому органі міської ради 

з обліковими даними, що містяться у списках персонального військового обліку 

призовників, військовозобовʼязаних та резервістів підприємств, установ та 

організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території 

адміністративно-територіальної одиниці, яка обслуговується виконавчим 

органом міської ради: 

1) з документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб або з 

відображенням в електронній формі інформації, що міститься в таких 

документах, які можуть предʼявлятися (надаватися) з використанням  

мобільного додатка Порталу Дія; 

2) з місцем фактичного проживання призовників, військовозобовʼязаних та 

резервістів; 

3) звіряння облікових даних карток первинного обліку шляхом подвірного 

обходу відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням 

міського голови. 

  

Визнати рішення сесії  Збаразької міської ради від 18.02.2022 року №VIII/14/15 

як таким, що втратило чинність. 

 

 

Збаразький міський голова                                     Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 


