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Згідно Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», 
«Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 
пунктів 8, 9 Положення про територіальні центри комплектування та 
соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України №154 від 23.02.2022 р., пункту 56 Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників і військовозобов’язаних, пункту 4 Правил 
військового обліку призовників і військовозобов’язаних затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України №921 від 07.12.2016 р., з метою 
забезпечення належного оформлення документів щодо призову 
військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації, покращення 
роботи щодо розшуку громадян, які ухиляються від призову на військову 
службу під час мобілізації, прошу негайно довести наступну інформацію до 
відповідних посадових осіб підприємств, установ, організацій, які проводять 
оповіщення: 

1) при отриманні розпорядження про оповіщення керівник установи, 
підприємства, організації видає відповідний наказ/розпорядження із 
зазначенням відповідальних осіб, які будуть здійснювати оповіщення та 
складати акти, та особисто здійснює контроль за його виконанням. Копія 
наказу/розпорядження надається до першого відділу Бердичівського РТЦК та 
СП після здійснення оповіщення разом з актами відповідальних осіб. Якщо 
призовник працює на підприємстві, установі, організації, яка здійснює 
оповіщення, керівник зобов'язаний вжити заходи щодо контролю за 
прибуттям призовника за викликом та притягнення його до відповідальності 
у випадку невиконання наказу/розпорядження; 

2) оповіщення громадян здійснюється лише за адресами, які зазначені у 
розпорядженні, або за місцем їх роботи особисто під підпис призовника. У 
випадку відмови призовника від отримання повістки за місцем його 
реєстрації або роботи складається відповідний акт, який надається до 
першого відділу Бердичівського РТЦК та СП; 

3) у випадку відсутності призовника за місцем реєстрації або 
непроживання за цією адресою, особа, яка проводить оповіщення, вручає 
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повістку власнику домоволодіння для подальшого оповіщення призовника 
під підпис, про що зазначає у відповідному акті. При відмові власника 
домоволодіння від отримання повістки складається відповідний акт. Якщо 
власник домоволодіння надає інформацію про зняття з реєстрації 
призовника, відповідальна особа зазначає в акті дату вибуття та нове місце 
реєстрації або проживання; 

4) за відсутності інформації про власника домоволодіння за адресою 
реєстрації призовника відповідальна особа зазначає про це в акті; 

5) при наявності інформації про місцезнаходження призовника, його 
місця роботи, іншої інформації від власника домоволодіння відповідальна 
особа зазначає про це в акті; 

6) оповіщення призовника по телефону, через інших осіб (в тому числі 
близьких родичів), крім офіційних власників домоволодінь, залишення 
повістки в поштових скриньках, тощо не допускається, а відповідні акти 
відповідальних осіб не вважаються належним оповіщенням. 

 
Акти про оповіщення надаються до першого відділу Бердичівського 

РТЦК та СП супровідним листом за підписом керівника установи, 
підприємства, організації разом із корінцями повісток з відміткою про 
вручення. 

Звертаю увагу, що керівники та посадові особи органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, 
установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх 
підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за 
порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про 
оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, незабезпечення 
сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного 
(міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні 
пункти чи призовні дільниці, неподання відомостей про призовників і 
військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом. 

Про виконання даного листа прошу повідомити до 22.04.2022 р. 
 
 

Начальник першого відділу 
Бердичівського РТЦК та СП 
підполковник       Андрій БЕСПАЛОВ 


