
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми Jф :ГJ , рюJZl 0у J,9/Y

Про призначення вiдповiдального
працiвника за ведення вiйськового
облiку та бронюванця вiйськово-
зобов'язаних

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 7 грудня 20116 р
J\b 921 <Про затвердження Порядку органiзацii ведення вiйськового облiку
призовникiв i вiйськовозобов'язаних>), Порядку бронювання вiйськово-
зобов'язаних за органами державноТ влади, iншими державними органами,
органами мiсцевого самоврядування та пiдприемствами, установами i
органiзацiями на перiод мобiлiзацii та на военний час, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 9 лютого 20|5 р. J\Гч 45, з метою
забезпечення контролю за виконанням працiвниками вiйськового обов'язку,
дотримання ними встановлених правил вiйськового облiку, своечасного
бронювання вiйськовозобов'язаних на перiод мобiлiзацii та воснного часу,
завчасноi пiдготовки кадрiв для замiн r вiйськовозобов'язаних, якi пiдлягають
призиву у разi мобiлiзацii, проведення оборонних i мобiлiзацiйних заходiв

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Скорохода Олександра Панасовича, провiдного iнспектора
з питань охорони працi вiддiлу сприяння розвитку агропромислового
виробництва, охорони працi та харчовоi промисловостi управлiння сприяння
розвитку агропромислового виробництва та харчовоТ промисловостi,
вiдповiдальною особою за веденшI вiйськового облiку, бронюванIuI вiйськово-
зобов'язаних та веденIuI бланкiв спецiального облiку.

2. Головному спецiалiстовi з питань персонаIry вiддiлу органiзацiйного
забезпечення та контролю управлiння сприrIння розвитку агропромислового
виробництва та харчовоi промисловостi Харченко I.M. письмово повiдомити
Сумський мiський вiйськовий KoMicapiaT про призначення вiдповiдальноi особи
за вiйськовий облiк та бронювання вiйськовозобов'язаних i передати копiю
цього наказу.

3. Вiдповiдно до виконання обов'язкiв щодо вiйськового облiку та
бронюванню вiйськовозобов'язаних вiдповiд€Lльна особа за вiйськовий облiк та
бронювання пiдпорядковусться MeHi безпосередньо та несе особисту
персонЕLльну вiдповiдальнiсть.



т. J lJ45l, rлryr,tauuБ(,l lJtлUу,rнOстl вlдповlд€tJlьноl осоои за ведення
вiйськового облiку, бронювання вiйськовозобов'язаних та ведення бланкiв

тимчасовоi вlдсутност1 особи

спецiального облiку Скорохода О.п. (вiдпустка, тимчасова непрацездатнiсть та
iншi поВажнi причинИ) йогО обо#яЕки виконуе провiдний спецiалiст цього ж
вiддiлУ Кулак H.I.; створити комiсiю та провести прийом-передачу справ зi
скJIаданшIм вiдповiдного акту.

5. Визнати таким, що втратив

раз1у4.

агропромислового розвитку
вiд 14.09.20Iб J\Ъ 58-ОД <Про

CyMcbKoi
чиннiстъ, нак€lз ,.Щепартаменту

обласноi державноi адмiнiстрацii
призначення вiдповiдальноi особи за веденнrI

П.I.Турчин

вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних).

Тимчасово виконуючий обовrязки
директора .Щепартаменту

6. Контроль за виконанням цього наказу зЕUIишаю за собою.


