
 

 
 

Лицьовий бік  

 
ДОНЕСЕННЯ 

про зміну облікових даних  

1. Прізвище, ім'я та по батькові, особистий номер ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
2. Номер військово-облікової спеціальності (ВОС) ___________________________________________  
3. Військове звання _____________________________________________________________________  
4. Рік і місяць народження _______________________________________________________________  
5. Які відбулися зміни в облікових даних ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
6. Підстава зміни _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(назва, номер, дата видачі документа) 

Зворотний бік  
7. Військовий квиток _____________ № ______________________, видано "___" ____________ року  
8. Де перебуває на обліку _______________________________________________________________ 

(військовий комісаріат) 

9. Місця проживання____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  

"___" ____________ 20__ року  ____________ 
(підпис) 

 
  

Додаток 1 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  



 

 
 
 
 
 
 

СПИСОК 
юнаків ___ року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці  
___________________________________________________________________ 

(найменування підприємства, установи, організації, навчального закладу, житлово-експлуатаційної  
організації, домовласників, виконавчого комітету місцевої ради)  

Станом на "___" ____________ ___ року  

№ 
з/п  

Прізвище, ім'я, 
по батькові  

Місце роботи 
(навчання) та посада  

Місце  
проживання  

Відмітка районного військового 
комісаріату про зміни в списку, які 
сталися після 1 січня до закінчення 

приписки поточного року, та за яким 
порядковим номером занесений до 

зведеного списку  

1  2  3  4  5  

               

               

 
Пояснення до складання списку  

1. Список складається в алфавітному порядку. У список входять всі юнаки, яким у рік приписки 
виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбуття покарання в місцях позбавлення волі за 
вироками судів, стану здоров'я, постійного чи тимчасового їх проживання (роботи, навчання).  
2. Юнаків старшого віку, які не були раніше приписані до призовної дільниці, також заносять до цього 
списку, їх рік народження вказують у графі 2.  
3. Списки підписують начальники відділів кадрів підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, 
голови виконкомів сільських (селищних, міських) рад і засвідчують мастиковою гербовою печаткою.  
4. Списки в районному військовому комісаріаті реєструються, підшиваються в окрему справу і 
зберігаються протягом трьох років.  
5. Графа 5 заповнюється в районному (міському) військовому комісаріаті.  
   
  

Додаток 2 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  



 

 
 
 
 
 
 

СПИСОК 
про військовозобов'язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров'я 

станом на ___ _____________ 20__ року  

№  
з/п  

Категорія щодо 
військового 

обов'язку  

Прізвище, ім'я, по 
батькові  

Дата 
народження  

Назва та 
місцезнаходження 

медичного 
закладу, де 

лікувався  

Примітка  

1  2  3  4  5  6  

                  

                  

 
Пояснення до складання списку  

1. Список складається за минулий місяць і подається до районного (міського) військового комісаріату до 
5 числа кожного місяця.  
2. У графу 2 для військовозобов'язаних заноситься військове звання.  
3. Список підписується начальником відділу кадрів або керівником установи, підприємства, організації, 
навчального закладу, головою виконкому сільської (селищної, міської) ради.  
   
  

Додаток 3 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  



 

 
 

Розписка  
№ ________________________________________  
Видана  
__________________________________________  

(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________ року народження  
Про те, що військовий квиток (посвідчення про 
приписку до призовної дільниці), який йому 
належить, 
серія______________________________________,  
№ ________________________________________, 
прийнятий для _____________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(вказати, з якою метою; найменування органу чи посадової 

особи, яка прийняла військовий квиток (посвідчення про 
приписку до призовної дільниці)) 

Розписка дійсна до  
"___" ______________________ року  
Підпис  
___________________________________ 

(прізвище і посада того, хто прийняв військовий квиток, 
посвідчення про приписку до призовної дільниці) 

М. П.  
"___" _____________________ 20__ року  

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

Корінець розписки  
№____________________________________  
Про прийом військового квитка (посвідчення 
про приписку до призовної дільниці) від 
військовозобов'язаного (призовника)  
1. ____________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

2. Рік народження ______________________  
3. Військове звання  
______________________________________  
4. З якою метою прийнято військовий квиток 

(посвідчення про приписку до призовної дільниці) 
______________________________________  
Підпис _________________________ 

(прізвище і посада особи, яка прийняла військовий 
квиток (посвідчення про приписку до призовної 

дільниці)) 

Розписка військовозобов'язаного 
(призовника) в отриманні військового квитка 
(посвідчення про приписку до призовної 
дільниці)  
"___" __________________ 20__ року  

 
  

Додаток 4 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  



 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників  

___________________________________________________________________  

Дата перевірки  Посада, прізвище, ім'я, по 
батькові особи, яка 

перевіряє  

Результати проведеної 
перевірки, основні недоліки 

і висновки  

Відмітка про усунення 
виявлених недоліків  

1  2  3  4  

            

            

            

 
  

Додаток 5 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  



 
 
 
 
 
 

Формат 160 х 230 мм  
Лицьовий бік  
Команда № ________ Час прибуття ________ Дільниця № _______ Маршрут _______  

 
Дата звірок  

         

 
(з військовим комісаріатом)  (за картками реєстрації,  

за домовими книгами)  
(з типовою формою первинного обліку 

№ П-2 "Особова картка працівника")  

 

_______________________________ 
(рік народження)  

№ ВОС ______________________  

 
КАРТКА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ  

______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

1. Група обліку _________________________________________________  
2. Військове звання _____________________________________________  

Придатний  
Обмежено придатний  

(потрібне підкреслити)  
 

3. Освіта (цивільна, військова) ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
4. Цивільна спеціальність ________________________________________________________________  
5. Місце роботи і посада _________________________________________________________________  
6. Місце проживання (перебування) _______________________________________________________  
7. Склад сім'ї (П. І. Б., рік народження) _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
8. Стан здоров'я (для військовозобов'язаних, обмежено придатних до військової служби у воєнний 
час)  
"___" ____________ ___ року комісією при__________________________________________________ 
визнаний______________________________________________________________________________ 
по гр. _________ ст. ________ Розкладу хвороб (наказ Міністра оборони України від _______ року № 
______)  
Підлягає повторному огляду "___" _____________ ___ року.  
Про термін прибуття до ______________________________ з документами і речами, вказаними в 
мобілізаційному розпорядженні, мені повідомлено о ___ год. ___ хв.  

"___" ____________ ___ року  ____________ 
(підпис)  

 
  

Додаток 6 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  



Зворотний бік  
9. Відмітка про взяття і зняття з військового обліку  

 

Взятий на облік  Коли 
повідомлено до 

військового 
комісаріату  

Знятий з обліку  Коли 
повідомлено до 

військового 
комісаріату  

"___" _____________ ___ року  
Прибув з ______________  

   "___" _____________ ___ року  
_____________________  

(з якої причини і куди вибув) 

   

"___" _____________ ___ року  
Прибув з ______________  

   "___" _____________ ___ року  
_____________________  

(з якої причини і куди вибув) 

   

"___" _____________ ___ року  
Прибув з ______________  

   "___" _____________ ___ року  
_____________________  

(з якої причини і куди вибув) 

   

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(підпис працівника, відповідального за ведення військового обліку)  

"___" _____________ ___ року  

 
  



 

 
 
 
 
 
 

СПИСОК 
призовників, які перебувають на військовому обліку у виконкомі сільської 

(селищної) ради _____________________ району  
№  
з/п  

Коли 
взятий 

на 
облік і 
звідки 
прибув  

Прізвище, ім'я 
та по батькові  

Рік 
народження  

Освіта 
(який 

навчальний 
заклад або 

клас 
закінчив, 
на якому 

курсі 
навчається)  

Місце 
роботи 

та 
посада  

Місце 
проживання  

Чи підлягає 
лікуванню (за 
якою статтею 

та назва 
хвороби), 

куди 
прикріплений  

У якій 
навчальній 
організації 
товариства 
сприяння 
оборони 
України 

проходить 
(проходив) 
навчання  

Відмітка 
про 

закінчення 
лікування 

(навчання)  

Де 
проходить 

допризовну 
підготовку  

Відмітка 
про 

зняття з 
обліку 

(коли та 
куди 

вибув)  

Примітка 
(про 

відстрочку 
від 

призову, 
тимчасові 

виїзди)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

                                       

 
 

Пояснення до ведення списку  
1. Список ведеться посадовою особою, що відповідає за ведення персонально-первинного обліку 
військовозобов'язаних та призовників.  
2. У список заносяться всі призовники, які приписані до призовної дільниці та проживають на території 
адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується органом місцевого 
самоврядування. Призовники, що прибули на військовий облік після приписки з інших адміністративно-
територіальних одиниць України, заносяться в список після пред'явлення ними посвідчення про 
приписку до призовної дільниці з відміткою відповідного районного військового комісаріату про 
прийом на військовий облік.  
3. На кожного призовника у списку відводиться 4 - 5 рядків.  
4. Графи 7 та 8 заповнюються простим олівцем.  
   
  

Додаток 7 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  



 

 
 

Форма 90 х 120  

  
  

 

 
ОСОБИСТА КАРТКА ПРИЗОВНИКА  

Перша літера прізвища  

Для довідок у списку призовників  

1. Прізвище     

2. Ім'я, по батькові     

3. Рік народження     

4. Сімейний стан     

5. Номер списку призовників     

6. Приписаний до призовної дільниці, 
райвійськкомату  

   

7. Місце роботи (навчання)     

8. Останнє рішення призовної комісії     

 
 

________________________________________________________________________ 
(підпис працівника, відповідального за ведення військового обліку)  

"___" ___________ року  
   
  

Додаток 8 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  



 
 
 
 
 
 

СПИСОК 
військовозобов'язаних, які навчаються  

у ___________________________________________________ 
(назва навчального закладу)  

№ 
з/п  

Прізвище, ім'я 
та по батькові  

Рік 
народження  

Військове 
звання  

Місце 
проживання  

Військово-
облікова 

спеціальність  

Придатність 
до 

військової 
служби  

Назва 
військкомату 

за місцем 
проживання  

Відмітка 
про зняття 

з 
військового 

обліку  

Примітка  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                              

 
 

   
  

Додаток 9 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  



 
 
 
 
 
 

СПИСОК 
призовників, які навчаються  

у ____________________________________________________ 
(назва навчального закладу)  

№  
з/п  

Прізвище, ім'я та по батькові  Дата 
народження  

Місце 
проживання   

Назва 
військкомату 

за місцем 
проживання  

Перебування 
на 

спеціальному 
обліку  

Примітка  

1  2  3  4  5  6  7  

                     

 

Додаток 10 
до Інструкції з організації ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях і 
навчальних закладах  


