
 

 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

05.05.2015           №275 

 

 

Про проведення перевірки 

стану ведення військового обліку 

 

 

 

Відповідно до статей 6 та 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», абзацу 12, 13 пункту 1 статті 21 Закону України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на виконання Указу Президента 

України від 14.01.2015   № 15/2015 «Про часткову мобілізацію», статей 9 та 11 

Положення про військові комісаріати, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2013 № 389, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, доручення першого заступника голови Київської міської 

державної адміністрації від 20.04.2015 № 002-448 та з метою організації та 

проведення вибіркової перевірки стану ведення військового обліку виконати 

наступні заходи:  

 

1. Створити робочу групу з перевірки стану ведення військового обліку 

на підприємствах, установах та організаціях, які розташовані на території 

Солом’янського району міста Києва (далі –робоча група) та затвердити її склад, 

що додається. 

 

2. Робочій групі:  

2.1. Спланувати та провести інструкторсько-методичне заняття з питань 

ведення військового обліку. 

2.2. Щотижнево проводити засідання робочої групи. 

2.3. При виявленні порушень в організації та веденні військового обліку 

складати відповідні акти з подальшим направленням їх до органів прокуратури 

та органів внутрішніх справ Солом’янського району. 

 

3. За результатами перевірок військовому комісару Солом’янського 

районного у м. Києві військового комісаріату провести уточнення стану 

мобілізаційних ресурсів, які підпадають під критерії призову на строкову 



 

військову службу та з мобілізації, на підприємствах, установах та організаціях, 

що визначені для перевірки. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

05.05.2015 №275 

 

Склад 

робочої групи з перевірки військового обліку  

на підприємствах, установах та організаціях, які розташовані  

на території Солом’янського району міста Києва 

 

Максимова Олена  

Ігорівна 

заступник голови Солом’янської районної в 

місті  Києві державної адміністрації, голова 

робочої групи 

Некоз Сергій  

Васильович  

в. о. завідувача сектору з питань оборонної та 

мобілізаційної роботи Солом’янської районної 

в місті  Києві державної адміністрації, 

заступник голови робочої групи 

Свинарчук Микола 

Іванович 

старший інспектор сектору з питань оборонної 

та мобілізаційної роботи Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

секретар робочої групи 

Деревицька Наталія 

Василівна 

головний спеціаліст юридичного відділу 

Солом’янської районної в місті  Києві 

державної адміністрації 

Євгеньєва Олена 

Миколаївна 

 головний спеціаліст відділу економіки 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Авраміч Петро 

Анатолійович 

офіцер мобілізаційного відділення 

Солом’янського районного в м. Києві 

військового комісаріату (за згодою) 

Боков Олександр 

Олександрович 

радіотелеграфіст відділення зв'язку та 

інформатизації Солом’янського районного в м. 

Києві військового комісаріату (за згодою) 

Варінська Таїсія 

Констянтинівна 

спеціаліст 1 категорій Солом’янського 

районного в м. Києві військового комісаріату 

(за згодою) 

Гришанов Василь 

Васильович 

начальник відділення військового обліку та 

бронювання сержантів і солдатів запасу 

Солом’янського районного в м. Києві 

військового комісаріату (за згодою) 

Русанова Людмила 

Павлівна 

провідний спеціаліст Солом’янського 

районного в м. Києві військового комісаріату 

(за згодою) 



 

Андросович Володимир 

Романович  

заступник начальника відділу служби 

дільничних інспекторів Солом’янського РУ ГУ 

МВС України в м. Києві (за згодою) 

Векленець Василь 

Юрійович 

начальник сектору служби дільничних 

інспекторів міліції першого територіального 

відділу міліції Солом’янського РУ ГУ МВС 

України в м. Києві (за згодою) 

Красовський Микола 

Олександрович 

начальник сектору служби дільничних 

інспекторів міліції другого територіального 

відділу міліції Солом’янського РУ ГУ МВС 

України в м. Києві (за згодою) 

 

 

Керівник апарату 

 

 

                                                          П. Макаренко   
 

 

 
 


