
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
_______________                                      №________

м. Лиман

Про  внесення  змін  до  рішення

виконавчого комітету Лиманської міської

ради від 18.12.2019 року № 532 «Про стан

військового  обліку   на  території

Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади  у  2019  році  та  завдання  щодо

його поліпшення у 2020 році»

              Відповідно до статті 82 постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого

2019 року № 74 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з

питань  військового  обліку»,  та  з  метою  забезпечення  функціонування  системи

військового  обліку  та  контролю  за  виконанням  громадянами  України  військового

обов’язку  і  дотримання  ними  встановлених  правил  військового  обліку,  своєчасного

бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на

період  мобілізації  та  на  воєнний  час,  завчасної  підготовки  кадрів  для  заміни

військовозобов’язаних,  які  підлягають призову  у  разі  мобілізації,  виконавчий комітет

Лиманської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести  зміни  до  складу  комісії  з  перевірки  стану  військового  обліку  та

бронювання  військовозобов’язаних  на  підприємствах,  установах  та  організаціях

незалежно від підпорядкування та форм власності м. Лиман Донецької області, додаток

№ 6  рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.12.2019 за № 532

"Про стан військового обліку а території Лиманської об’єднаної територіальної громади у

2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році , виклавши його у новій редакції,

що додається (додаток 1).

2.  Контроль  за  виконанням даного   рішення  покласти  на  першого  заступника

міського голови  Драча Ю.А. 

Міський голова П.Ф.Цимідан



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Лиманської міської ради

___________№__________

Склад комісії

з перевірки стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях

незалежно від підпорядкування та форм власності

м. Лиман Донецької області

Драч 

Юрій

Анатолійович

- перший заступник Лиманського міського голови,

голова комісії

Стефанович

Ігор Валентинович

- майор, начальник відділення військового обліку і

бронювання  сержантів  та  солдатів  Слов’янського

ОМВК, заступник голови комісії(за згодою);

Сафіян

Валентина Георгіївна 

- головний спеціаліст відділення військового обліку

і  бронювання  сержантів  та  солдатів  Слов’янського

ОМВК, секретар комісії (за згодою)

Члени комісії

Грунський  Ігор

Володимирович

-  старший  лейтенант,  старший  офіцер  відділення

офіцерів  запасу  і  кадрів  Слов’янського  ОМВК  (за

згодою);

Демидова

Вікторія

Вікторівна

- заступник медичного директора з полікліничних

питань  КНП  «Лиманська  центральна  районна

лікарня»

Діденко

Надія 

Миколаївна

-  начальник  управління  освіти,  молоді  та  спорту

Лиманської міської ради;

Манцев

Олексій

Євгенійович

-  завідувач  сектору  військового  обліку  відділу  з

питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та

військового обліку виконавчого комітету Лиманської

міської ради;

Овчаренко -  начальник  сектору  привенції  Лиманського  ВП



Сергій

Валерійович

Слов’янського  відділу  поліції  ГУ  НП  України  в

Донецькій області;

Полупан 

Дмитро Миколайович

- капітан, старший офіцер відділення 

комплектування Слов’янського ОМВК (за згодою);

Смєлков

Дмитро

Володимирович

 - капітан, старший офіцер відділення військового

обліку  і  бронювання  сержантів  та  солдатів

Слов’янського ОМВК (за згодою);

Шакалець

Ігор Богданович 

- провідний спеціаліст(правознавства) 

Слов’янського ОМВК (за згодою);

Примітка.  Створеній комісії в своїй роботі керуватися планом перевірки органів

місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій  і  навчальних  закладів

міста на 2020 рік та постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921

"Про  затвердження  Порядку  організації  та  ведення  військового  обліку  призовників  і

військовозобов’язаних»
Склад  комісії  з  перевірки  стану  військового  обліку  та  бронювання

військовозобов’язаних  на  підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно від
підпорядкування  та  форм  власності  м.  Лиман  Донецької  області  підготовлено
Слов'янським об'єднаним міським військовим комісаріатом

Військовий комісар Слов’янського ОМВК

підполковник В.О. Ільєнко

Керуючий справами Р.О. Малий


