
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
 КРОПИВНИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

від  14  березня  2023 року                                        №  160

Про внесення змін до рішення 
Виконавчого комітету Кропивницької 
міської ради від 14 лютого 2023 року № 73
“Про забезпечення функціонування  системи 
військового обліку  на території Кропивницької
міської територіальної громади у 2023 році”

Керуючись  статтею 36 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, статтею 15 Закону України “Про оборону України”, статтею 18
Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, статтею 33
Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", відповідно до
постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  04 лютого  2015 року  № 45  “Про
затвердження  Порядку  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”  (зі змінами),  від  30 грудня 2022 року № 1487
“Про  затвердження  Порядку  організації  та  ведення  військового  обліку
призовників,  військовозобов’язаних  та  резервістів”  від  27  січня  2023 року
№  76 “Про  затвердження  Порядку  бронювання військовозобов’язаних  за
списком  військовозобов’язаних  під  час  дії  воєнного  стану”,  з  метою
забезпечення  функціонування  системи  військового  обліку  та  організації
бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час на
території  Кропивницької  міської  територіальної  громади,  беручи до  уваги
лист  начальника  Кропивницького  міського  територіального  центру
комплектування та соціальної підтримки від 06 березня 2023 року  № 5/2437,
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської
ради  міста Кропивницького     від   14    лютого   2023 року     №  73     “Про
забезпечення  функціонування  системи  військового  обліку  на  території
Кропивницької  міської  територіальної громади у 2023 році”  а саме включити



2

до  складу  міської  комісії  з  питань  перевірки  стану  військового  обліку
призовників, військовозобов'язаних та резервістів на території Кропивницької
міської  територіальної  громади Ткаченка  Сергія  Миколайовича,  старшого
офіцера  відділення  обліку  та  бронювання  солдатів  і  сержантів  запасу
Кропивницького  міського  територіального  центру  комплектування  та
соціальної підтримки.

Секретар міської ради                                                              Олег  КОЛЮКА
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