Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Рішення
від 30 січня 2014 р.

№ 28
м. Знам`янка

Про організацію порядку виконання
військово-транспортного обов'язку
керівниками підприємств, установ
та організацій на території м. Знам’янка
З метою своєчасного та якісного контролю за технічним станом транспортних
засобів, що зареєстровані на території міста, за їх готовністю до передачі до лав Збройних
Сил України та інших військових формувань в особливий період, на виконання Закону
України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21 жовтня 1993 року №3543-7,
Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 "Про затвердження
Положення про військово-транспортний обов'язок",
та з метою підвищення рівня
мобілізаційної готовності міста, керуючись ст. 36 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Знам’янсько-Олександрівському об’єднаному міському військовому комісаріату
забезпечити:
 проведення не менше одного разу на рік, згідно графіку, затвердженого
військовим комісаром та погодженим з міським головою,
перевірки на
підприємствах, в установах і організаціях, готовності транспортних засобів до
передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час;
 надання на розгляд міському голові інформації про результати перевірок
готовності транспортних засобів до передачі військовим формуванням у період
мобілізації та у воєнний час.
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій міста проводити та
забезпечити наступні заходи:
 проведення відбору
разом з представниками військового комісаріату
транспортних засобів за типами і марками, відповідно до отриманого завдання;
 проведення представниками Знам’янсько-Олександрівського об’єднаного міського
військового комісаріату перевірки технічного стану призначених транспортних
засобів у порядку та терміни, визначені графіком, затвердженим військовим
комісаром та погодженим з міським головою;
 надання до військового комісаріату один раз на рік, в листопаді місяці поточного
року, відомостей про наявність та технічний стан транспортних засобів, а також
про закріплених за ними водіїв (згідно додатку ).

3. Керівнику Знам’янського реєстраційно-екзаменаційного відділу ДАІ згідно ст.18
Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 "Про затвердження
Положення про військово-транспортний обов'язок" забезпечити проведення реєстрації,
перереєстрації, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів в органах ДАІ МВС,
що плануються для передачі військовим формуванням, тільки після погодження з військовим
комісаріатом (крім легкових автомобілів та причепів до них, мотоциклів і мотоколясок,
власниками яких є громадяни).

Міський голова

І.Крижановський

Додаток

до рішення виконавчого комітету
Знам’янської міської ради
від 30 січня 2014 року № 28

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ та організацій міста Знам’янка, які зобов’язані надавати до
Знам’янсько-Олександрівського об’єднаного міського військового комісаріату відомості
про наявність та технічний стан транспортних засобів, а також про закріплених за ними
водіїв


























міський відділ освіти;
Знам’янська спеціальна загальноосвітня школа –інтернат І-ІІІ ст.;
колійно-машинна станція № 63;
ЛКС „ Індастрі” ;
Знам’янський загін відомчої воєнізованої охорони Одеської залізниці;
будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 3;
Знам’янська дистанція колії Одеської залізниці;
Знам’янська дистанція електропостачання;
комунальне підприємство „Знам’янська ЖЕК №1»;
будівельно-монтажний потяг № 704;
комунальне підприємство „Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня ”
Кіровоградської обласної ради;
„Відділкова лікарня станції Знам’янка” ДП „Одеська залізниця” ;
вагонне депо Знам’янка;
локомотивне депо Знам’янка;
Знам’янська дирекція залізничних перевезень;
спеціалізоване міське комунальне підприємство „Ритуал”;
Знам’янська дистанція сигналізації та зв’язку Одеської залізниці;
центр механізації колійних робіт;
Знам’янський район електричних мереж ВАТ «Кіровоградобленерго»;
Знам’янське управління з експлуатації газового господарства;
відновлювальний потяг;
дитячий будинок-інтернат;
Знам’янський психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням;
Знам’янський територіальний відділ служби матеріально-технічного постачання
Одеської залізниці;
Знам’янська 18 Державно-рятувальна частина ТУ МНС України в Кіровоградській
області

Керуюча справами

Н.Тесленко

