
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей» 

НАКАЗ 
м. Львів 

15 листопада 2022 року                                                                            № 263-о 

Про призначення відповідального за ведення військового обліку  

та бронювання військовозобов’язаних за навчально-виховним комплексом 

«Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей»  

на період мобілізації та воєнного часу 

У відповідності до вимог Конституції України, на виконання Закону України «Про 

військовий обов’язок та військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 

07.12.2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних», Положення про військовий облік 

військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.06.1994 № 377, наказу Міністерства оборони України від 15.12.2010 № 660 

«Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12.03.2011 за № 308/19046, з метою забезпечення 

належного стану ведення військового обліку та своєчасного бронювання 

військовозобов’язаних за НВК «ШЕЛ», контролю за виконанням працівниками 

військового обов’язку,  дотриманням ними встановлених правил військового обліку, 

завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у 

разі мобілізації, проведення оборонних і мобілізаційних заходів, 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити Дроздовську Божену Тарасівну, юриста НВК «ШЕЛ», відповідальною за 

ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних за навчально-виховним 

комплексом «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей» на період 

мобілізації та воєнного часу, ведення бланків спеціального обліку з 15 листопада 2022 

року. 

2. Дроздовській Б.Т., відповідальній за ведення військового обліку, бронювання 

військовозобов’язаних за навчально-виховним комплексом «Інженерно-економічна 

школа – Львівський економічний ліцей» на період мобілізації та воєнного часу, ведення 

бланків спеціального обліку, письмово повідомити Шевченківський районний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про призначення 

відповідального за військовий облік та бронювання військовозобов’язаних за НВК «ШЕЛ» 

та передати копію розпорядження про призначення. 

3. Відповідно до виконання обов’язків щодо військового обліку та бронювання 

військовозобов’язаних за НВК «ШЕЛ» відповідальний за військовий облік та бронювання 

підпорядковується безпосередньо директору НВК «ШЕЛ» та несе персональну 

відповідальність. 

4. Василик М.А., відповідальній за сайт, розмістити цей наказ на офіційному сайті НВК 

«ШЕЛ». 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директорка                                                                     Іванна КУТЕЛЬМАХ 

 



З наказом ознайомлені: 

______________Божена ДРОЗДОВСЬКА 

______________Марта ВАСИЛИК 


