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ПОЛОЖЕННЯ 
про військово-мобілізаційний відділ  

Українського державного університету науки і технологій 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Це Положення визначає правовий статус відділу військового обліку, а саме 

його компетенцію( завдання , функції, права) та структуру. 
1.1. Відділ військово-мобілізаційної роботи є структурним 

підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо  
ректору  університету. 

1.2. Відділом керує начальник відділу , який призначається і 
звільняється з посади наказом ректора. На посаду начальника 

відділу призначаються особи, які мають вищу освіту і досвід з 
мобілізаційної роботи. Структура та штати відділу затверджуються 

ректором за поданням начальника відділу та погодженням з 
відділом кадрів та бухгалтерією університету. 

1.3. У своїй роботі ВМВ відділ керується конституцією України, 
законами і постановами Верховної Ради України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними 

актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних 
органів виконавчої влади України. Статутом Університету , 

наказами й розпорядженнями ректора та цим Положенням. 
           - Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу"; 

           - Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 
          - «Порядок організації та ведення військового обліку призовників і  

               військовозобов’язаних», затверджено постановою КМУ від  
               7 грудня     2016р.  № 921. 

         - «Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами 
               державної  влади, іншими державними органами, 

               органами місцевого самоврядування та   
            підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації 

            та   на  воєнний час», затверджено постановою КМУ від 
            4 лютого 2015    р. №45. 



        - «Перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають  
           бронюванню на період мобілізації та на воєнний час і працюють 

           в МОН та  на підприємствах, в установах та організаціях  
           сфери   освіти». ( Розпорядження КМУ від 18 березня 2015 р. №493-р.) 
   1.4.Для виконання посадових обов'язків стосовно роботи, що виконується 

відділ повинен мати штатну чисельність працівників, відповідно до 
поставлених завдань, виходячи з розрахунку навантаження на одного 

працівника. 
  1.5.У разі відсутності працівника, який займається організацією та веденням 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних ( відпустка, 
відрядження, на лікарняному) наказом ректора університету призначається 

особа, яка має на те відповідні навички в цій роботі. 
1.6.Для належного виконання покладених завдань відділ забезпечується 

відповідним майном, обладнанням, службовою документацією. 
1.7.Відділ виконує покладені на нього завдання самостійно або у взаємодії з 

іншими підрозділами Університету та координує свою діяльність з органами 
виконавчої влади на місцях. 

1.8.Керівництво відділом безпосередньо здійснює начальник військово- 
мобілізаційного відділу, який підпорядкований ректору Університету.  
1.9.Створення, реорганізація, ліквідація відділу здійснюється ректором 

Університету за погодженням з установою вищого рівня. 
 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

 
Основними завданнями військово мобілізаційного відділу є: 

   2.1.Виконувати у повному обсязі вимоги Закону № 2297-IV, 
         Типового        порядку обробки персональних даних 
         працівників,   студентів та фізичних осіб на дорученій дільниці роботи; 

  2.2. Бронювання військовозобов’язаних 
  2.3. Відпрацювання мобілізаційного плану університету та його додатків.  

  2.4.Організація та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних у відповідності до вимог нормативно –правових актів 

стосовно роботи, що виконується. 
  2.5.Готує і доводить іншим структурним підрозділам університету вказівки 

щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
  2.6. Здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників 

мобілізаційного підрозділу, у тому числі шляхом проведення навчань; 
  2.7. Залучати в університеті в установленому порядку науковців, експертів 

та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної 
підготовки та мобілізації, а також спеціалістів інших структурних підрозділів 

для розгляду питань, що належать до його компетенції; 
  2.8. Перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними 
підрозділами державного органу заходів з мобілізаційної підготовки та 

мобілізації; 



  2.9. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та 
мобілізації, стан мобілізаційної готовності; 

  2.10.Подавати керівникові університету пропозиції щодо заохочення 
працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з 
мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які 

допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію. 

 2.11.Виконання інших завдань, які пов'язані з виконанням посадових 
обов'язків, визначених ректором Університету. 

 
3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

 
Відповідно до вищеназваних завдань на відділ  

покладаються виконання наступних функцій: 
  3.1   Організація та ведення військового обліку призовників і  

         військовозобов’язаних. 
  3.2. Бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади,  

         іншими   державними органами, органами місцевого самоврядування  
         та підприємствами, установами і організаціями на період 
         мобілізації   та на  воєнний час 

   3.3.Бронювання військовозобов’язаних, які підлягають  на період 
         мобілізації   та на воєнний час і працюють в МОН та  на підприємствах,  

         в установах та організаціях сфери освіти. 
   3.4.Забезпечення достовірною інформацією територіальні центри 

комплектування та соціальної підтримки щодо відповідних змін в облікових 
даних призовників і військовозобов’язаних якщо ці зміни є. 

   3.5.Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних 
планів. 

   3.6.Подає пропозиції керівництву  щодо встановлення мобілізаційних 
завдань університету а також організовує їх доведення до виконавців.  

 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛУ 

     
           Відділ військово мобілізаційної роботи у встановленому порядку 

представляє університет з усіх питань , які пов'язані з бронювання 
військовозобов’язаних, які підлягають  на період мобілізації   та на воєнний 

час. 
4.1 Військово мобілізаційний відділ регулярно звітує перед ректором 

      про   підсумки своєї діяльності та подає пропозиції щодо  
      вдосконалення системі військового обліку призовників 

      і  військовозобов’язаних. 
4.2.Працівники відділу мають право: 

- Вимагати від керівників структурних підрозділів університету дієвого 
контролю за працівниками ( студентами), в частині їх підлеглості щодо 



своєчасного надання ними в кімнату військового обліку університету 
даних , які необхідні для заповнення облікових форм обліку 

призовників і військовозобов’язаних . 
- Одержувати відповідні данні від працівників і студентів університету, 

які необхідні для заповнення облікових форм обліку призовників і 

військовозобов’язаних. 
 

5. РОЗМІЩЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  
РОБОТИ ВІДДІЛУ 

 
5.1.Кімната відділу розміщується таким чином, щоб забезпечити зручність 

виконання вимог Закону України « Про військовий обов'язок і військову 
службу « призовниками і військовозобов’язаними Університету. 

5.2.Робоче місце працівників Відділу облаштоване відповідним майном, 
обладнанням, яке необхідне для виконання покладених на нього обов 'язків. 

5.3. Свою роботу відділ військово мобілізаційної роботи і його працівники 
здійснюють відповідно до завдань та планів. 

5.4. Згідно із штатним розписом до складу відділу входять : 
         1. начальник відділу; 
         2. ст. інспектор  з обліку та бронювання,  

         3. інспектор  з обліку та бронювання; 
5.5. Працівники відділу ВМВ призначаються на посаду ректором за поданням 

начальника відділу. 
5.6. Відділ контролює на веде  військовий облік призовників і  

військовозобов’язаних. 
5.7. Начальник відділу ВМВ розробляє посадові інструкції працівників 

відділу і подає їх на затвердження. 
5.8. Підтримує зв'язок с приписними   територіальними центрами 

комплектування та соціальної підтримки. 
 

 
 
 

Начальник військово мобілізаційного відділу            Володимир ЩУСЬ 
 

 
УЗГОДЖЕНО: 

 
Помічник ректора з кадрових питань                           Володимир БАРКАЛОВ 

 
Начальник юридичного відділу                                     Наталья КОСТЮК 


