
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про організацію проведення звірок особових карток і військово-облікових 

документів військовозобовʼязаних, працюючих у виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради, з документами районних (міського) територіальних 

центрів комплектування та соціальної підтримки м. Запоріжжя 
 
 
 

Керуючись Законом України «Про військовий обовʼязок і військову 

службу», на виконання вимог Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників і військовозобовʼязаних, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921 із змінами, листа 

Центрального обʼєднаного районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки м. Запоріжжя від 10.01.2022 №4/53  

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Затвердити графік проведення звірок особових карток і військово-

облікових документів військовозобовʼязаних, працюючих у виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради, з документами районних територіальних 

центрів комплектування та соціальної підтримки м. Запоріжжя на 2022 рік 

(додається). 

2. Військовозобовʼязаних, працюючих у виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради: 

2.1. На час проведення звірок надати під розписку військово-облікові 

документи відповідальному за ведення військового обліку та бронювання 

військовозобовʼязаних.  

2.2. Невідкладно інформувати відділ організаційної та кадрової роботи 

виконавчого комітету Запорізької міської ради про зміни щодо освіти, 

сімейного стану, місця проживання. 

3. Головного спеціаліста відділу організаційної та кадрової роботи 

виконавчого комітету Запорізької міської ради Валентину ПОЗДНЯКОВУ, 

відповідальну за ведення військового обліку призовників та 

військовозобовʼязаних, працюючих у виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради: 

3.1. Довести до відома районних (міського) територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки м. Запоріжжя затверджений графік 



 

 

проведення звірок особових карток і військово-облікових документів 

військовозобовʼязаних, працюючих у виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради, з документами районних територіальних центрів комплектування та 

соціальної підтримки м. Запоріжжя на 2022 рік. 

3.2. Провести звірку облікових даних особових карток 

військовозобовʼязаних, працюючих у виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради, з їх військово-обліковими документами з 01.03.2022 по 04.03.2022. 

3.3. Провести звірки облікових даних особових карток 

військовозобовʼязаних, їх військово-облікових документів з обліковими даними 

документів районних територіальних центрів комплектування та соціальної 

підтримки м. Запоріжжя у визначені затвердженим графіком проведення звірок 

терміни. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Олександра 

Голтвенка. 

 

 

 

Секретар міської ради        Анатолій КУРТЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

____________ № _______  

 
 

 

 

Графік проведення  звірок  

особових карток і військово-облікових документів військовозобовʼязаних, 

працюючих у виконавчому комітеті Запорізької міської ради,  

з документами районних територіальних центрів комплектування  

та соціальної підтримки м. Запоріжжя у 2022 році 

 
№№ 
з/п 

Назва територіального центру  
комплектування та соціальної підтримки 

Строк 
виконання 

1.  Комунарський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки м.Запоріжжя 
21-23.03.2022 

2.  Шевченківський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки м.Запоріжжя 

3.  Запорізький обʼєднаний міський  територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки м.Запоріжжя 

24-25.03.2022 

4.  Центральний обʼєднаний районний територіальний 

центр комплектування та соціальної підтримки 

м.Запоріжжя 

29.03.2022 

 

 

 

Заступник керуючого справами 

виконкому ради-начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи  

виконкому міської ради      Олена САВЕНКО 
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