
ПОЛОЖЕННЯ 

про військово-обліковий сектор 
відділу кадрів 

управління юридичної і кадрової роботи 
Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» 



1. Загальні положення 

1.1. Це положення визначає основні завдання, функції, права й 
відповідальність військово-облікового сектору відділу кадрів, порядок 
проведення робіт із організації обліку призовників та військовозобов'язаних, а 
також взаємовідносини сектору з іншими підрозділами університету. 

1.2. Військово-обліковий сектор (далі - Сектор) є структурним підрозділом 
відділу кадрів управління юридичної і кадрової роботи (далі - Відділу) 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" ( д а л і -
Університет) і підпорядковується безпосередньо начальнику цього Відділу. 

1.3. Штатна чисельність і структура Сектору визначається відповідними 
наказами президента університету (за наявності на обліку від 500 до 2000 
військовозобов'язаних і призовників - один працівник для ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання 
військовозобов'язаних за підприємствами установами і організаціями на період 
мобілізації га воєнного часу, від 2000 до 4000 військовозобов'язаних і 
призовників - два, від 4000 до 7000 військовозобов'язаних і призовників - три, 
на кожних наступних 3000 осіб - по одному такому працівникові. 

1.4. До складу Сектору входить: завідувач сектору. 
1.5. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями 
Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, розпорядчими та нормативними документами Міністерства освіти і 
науки України, Законом України "Про загальний військовий обов'язок і 
військову службу" Статутом Університету, наказами та розпорядженнями 
Президента Університету, положенням про Відділ, Управління та цим 
положенням. 

1.6. Безпосереднє керівництво роботою Сектору здійснює завідувач 
військово-облікового сектору, на посаду якого наказом президента (першого 
проректора) призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного 
направлення (магістр, спеціаліст), службу в збройних силах України. 

1.7. На період відсутності завідувача сектору (відпустка, відрядження, 
хвороба, тощо) його обов'язки покладаються на працівника відділу кадрів за 
наказом по університету, який набуває відповідних прав і несе відповідальність 
за виконання обов'язків, визначених цим положенням, посадовою інструкцією, 
правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними 
документами. 

1.8. Співробітники Сектору, призначаються на посаду та звільняються з 
посади наказом президента (першого проректора) за поданням начальника 
Відділу. 

1.9. Сектор здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи Відділу 
та Управління, що складається на півріччя. 



2. Основні завдання Сектору 

Основними завданнями, що покладаються на Сектор, є: 

2.1. забезпечення контролю за виконанням громадянами України 
військового обов'язку і за дотриманням ними встановлених правил військового 
обліку; 

2.2. повнота та якість обліку військовозобов'язаних і призовників 
університету за правилами і формами, встановленими Міноборони і Мінстатом; 

2.3. систематичне звіряння відомостей, зазначених в особових картках 
військовозобов'язаних і призовників, із записами у їх військових квитках і 
посвідченнях про приписку до призовних дільниць, подання цих карток не 
рідше одного разу на рік до відповідних військових комісаріатів для звіряння з 
обліковими даними військових комісаріатів; 

2.4. внесення в 5-денний термін до особових карток військовозобов'язаних 
і призовників змін стосовно їхнього сімейного стану, місця проживання, 
службового стану та освіти і повідомлення про зміни до військових 
комісаріатів у визначені ними терміни; 

2.5. своєчасне оформлення бронювання військовозобов'язаних за 
підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного 
часу; 

2.6.^ доведення в 7-денний термін до військових комісаріатів інформації 
щодо військовозобов'язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) або 
звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу); 

2.1. перевірку наявності у військовозобов'язаних і призовників у разі 
прийняття на роботу (навчання) необхідних військово-облікових документів; 

2.8. прийняття на роботу (навчання) військовозобов'язаних і призовників 
тільки після взяття їх на військовий облік в установленому порядку. 

3. Головні функції Сектору 

Сектор у відповідності з покладеними на нього завданнями виконує такі 
функції: 

3.1. При прийомі громадян на роботу перевірити в них наявність військово 
- облікових документів (у військовозобов'язаних - військовий квиток, а у 
призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці) та встановити, 
чи^ стоять вони на військовому обліку за місцем проживання. 
Військовозобов'язані та призовники, котрі не стоять на військовому обліку, 
приймаються на роботу тільки після прийняття їх на військовий облік за місцем 
проживання. 

3.2. Систематично один раз у рік звіряти особисті картки 
військовозобов'язаних і призовників із записом у військових квитках і 
посвідченнях про приписку до призовної дільниці з паспортом і доставляти ці 
картки не менше одного разу на рік в військкомати міста для звірки із 
обліковими даними військовозобов'язаних в райвійськкоматах. 



3.3. Здійснювати систематичний облік змін у військовозобов'язаних та 
призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового 
положення, загальноосвітньої та технічної підготовки і в п'ятиденний термін 
вносити ці зміни в їх особисті картки і повідомити про це відповідний РВК 
міста помісячно. 

3.4. Подавати щорічно в жовтні місяці в відповідні райвійськкомати 
списки юнаків допризовного віку, які підлягають підготовці до строкової 
військової служби і списки юнаків, які підлягають приписці до призовних 
дільниць. 

3.5. Регулярно складати план роботи військово - облікового столу на 
рік. 

3.6. Брати участь у семінарах та заняттях які проводить райвійськкомат. 

4. Права Сектору 

Сектор для вирішення покладених на нього завдань згідно з 
визначеними функціями має право: 

4.1. Вимагати від працівників та студентів подання необхідних 
документів і своєчасного повідомлення про зміни, які відбулися в їхньому 
житті (отримання освіти, укладання шлюбу, зміна прізвища, ім'я, по-
батькові, адреси, номера телефону тощо), для занесення їх до особових 
справ; 

4.1.2. Давати керівникам структурних підрозділів університету для 
виконання вказівки з питань, що стосуються компетенції Сектору; 

4.1.3. Інформувати президента Університету, у випадках, коли відповідні 
підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, 
необхідні для вирішення порушених питань; 

_ 4-1-4- Брати участь у засіданнях Загальних зборів (конференції) 
Університету, Вченої ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, 
які проводяться в Університеті; 

4.1.5. Представляти інтереси університету у встановленому порядку з 
питань, що стосуються компетенції Сектору, у відносинах з органами 
державної влади, а також іншими підприємствами, установами, 
організаціями; 

4.1.6.Давати роз'яснення, рекомендації та вказівки з питань, що входять 
у компетенцію Сектору; 

4.1.7. Вимагати та отримувати від усіх структурних підрозділів 
університету інформацію, необхідну для виконання покладених на Сектор 
завдань; 

4.1.8. Вносити керівництву Університету пропозиції з питань 
удосконалення роботи по веденню військового обліку; 

4.2.Конкретні права працівників Сектору встановлюються посадовими 
інструкціями. 



5. Відповідальність 

5.1.Сектор несе колективну відповідальність за: 
5.1.1.Якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на 

Сектор, а також за повну реалізацію прав, наданих Сектору; 
5.1.2. Дотримання вимог нормативних правових документів із праці; 
5.2.3авідувач Сектору несе персональну відповідальність за: 
5.2.1. Виконання наказів президента, рішень вченої ради, ректорату зборів 

(конференції) трудового колективу, інших нормативних документів 
університету; 

5.2.3. Реалізацію завдануюставлених перед Сектором, викладених у цьому 
положенні; 

5.2.4. Термінове надання інформації керівництву університету стосовно-
виникнення подій техногенного характеру; нещасних випадків; масових 
захворюваннях; скоєння співробітниками або студентами злочинів; масове 
збурення студентів з різних причин; появу в ЗМІ матеріалів тенденційного 
критичного характеру; скарг громадян на організацію навчально-виховного 
процесу тощо. 

5.2.5. За невиконання або неналежне виконання завідувачем сектору 
посадових обов'язків, зловживання службовим становищем або перевищення 
службових повноважень його може бути притягнуто до дисциплінарної, 
матеріальної або адміністративної відповідальності. 

5.2.6. У відповідності з колективним договором університету за 
невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків завідувач сектору 
може бути позбавлений доплат та інших заохочувальних виплат, передбачених 
колективним договором та контрактом, взагалі або на певний період. 

5.2.7. Дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва 
Сектором; 

5.2.8. Своєчасне виконання наказів керівництва; 

6. Взаємодія з підрозділами Університету 

Сектор у своїй діяльності співпрацює з: 
- 6.1. Усіма підрозділами Університету, в тому числі територіально 

відокремленими підрозділами Університету, з питань; 
Отримання: 
6.1.1. Документів, довідок, військових квитків, посвідчень, карток ф.П-2, 

інших матеріалів, необхідних ля виконання покладених на нього завдань; 
6.1.2. Наказів про прийняття, переведення, звільнення працівників; 
Надання: 
6.2.Консультацій з військово-облікового напрямку. 


