
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

від  20 червня 2014 р.                                         № 240

м. Знам`янка

Про розгляд подання про усунення 
порушень вимог чинного законодавства, 
причин та умов, що їм сприяли

         На адресу виконавчого комітету Знам’янської міської ради надійшло подання 
Знам’янського міжрайонного прокурора про усунення вимог чинного законодавства, причин 
та умов їх сприяли. У поданні зазначено, що проведеною перевіркою додержання вимог 
законодавства про  додержання вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію» в діяльності Знам'янської міської  ради та її виконавчих органів, якою виявлено 
ряд порушень вимог зазначеного Закону.

Встановлено, що в порушення вимог ч. ч. 1 - 5 ст. 5 Закону України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію», посадовими особами Знам'янської міської ради та  виконавчих 
органів заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом на території 
міста належним чином не здійснюються, відповідний мобілізаційний підрозділ при 
виконавчому комітеті Знам’янської міської ради до цього часу не створений.

Крім того, в порушення вимог ч. 7 ст. 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію», де визначено, що об'єднання мобілізаційних підрозділів органів державної  
влади, інших державних органів з іншими структурними підрозділами цих органів та 
сумісництво працівників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, 
які не пов'язані з розв'язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки забороняється, в 
Знам'янській міській раді функції з мобілізаційної роботи покладено на головного 
спеціаліста  з питань оборонної та мобілізаційної роботи відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, на якого ще й покладено обов'язки щодо запобігання та 
протидії корупції.

Також, в порушення вимог ст. 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», посадовими особами виконавчого комітету Знам'янської міської ради до цього 
часу не розроблені довготермінові та річні програми мобілізаційної підготовки в місті 
підприємства, установи, організації не залучаються до виконання мобілізаційних завдань, 
про що свідчить відсутність відповідних договорів (контрактів), страховий фонд  
документації на продукцію мобілізаційного  та оборонного призначення до цього часу не 
створено.

Крім того, проведеною перевіркою встановлено, що на території міста підприємства 
зберігачі мобілізаційного резерву відсутні, однак посадовими особами виконавчого комітету 
Знам'янської міської ради дієвих заходів, спрямованих на залучення вказаних суб'єктів до 
виконання мобілізаційних  завдань до цього часу не вжито.



Розглянувши дане подання виконавчий комітет зазначає, що в міськвиконкомі 
розроблено мобілізаційний план міста на особливий період. Підприємства, установи та 
організації,  які згідно постанови Кабінету Міністрів України з грифом «Таємно» не 
залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а тому і не розробляється страховий фонд 
документації. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року 
№65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» прийнято рішення 
виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 27 березня 2014 року № 113 «Про 
затвердження плану заходів щодо економного та раціонального використання коштів 
міського бюджету»,  які діють до 31 грудня 2014 року.

Пунктом 5 даних заходів передбачено, що виконавцям заходів, а саме головним 
розпорядникам бюджетних коштів не допускати збільшення чисельності працівників 
бюджетних установ без прийняття рішень виконавчого комітету, а для апарату управління – 
рішення міської ради. 
         Крім цього, відповідно до пункту 4 постанови  Кабінету Міністрів України від 12 
березня 2005 року № 175 «Про упорядкування структури апарату центральних органів 
виконавчої влади, їх  територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» 
передбачено, що в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше 
не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з чисельністю працівників 
не менше, як 3 одиниці.
         Відповідно до частини  1 статті 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію» передбачено, що  організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та 
мобілізації  і  контроль  за здійсненням цих заходів в органах державної  влади,  інших  
державних  органах,  органах   місцевого самоврядування,  на підприємствах, в установах і 
організаціях, які мають мобілізаційні  завдання  (замовлення),  покладаються  на  їх 
мобілізаційні  підрозділи  або  призначених  працівників  з питань мобілізаційної роботи. 
          Таким чином, у виконавчому комітеті Знам’янської міської ради питаннями 
мобілізаційної  підготовки займається головний спеціаліст  з питань оборонної та 
мобілізаційної роботи  міськвиконкому Головченко Анатолій Володимирович.
          Враховуючи назване, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  виконавчий комітет Знам’янської міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Задовольнити подання Знам’янського міжрайонного прокурора частково.
2. Рекомендувати міському голові Крижановському І.Б. здійснити перерозподіл 

повноважень в частині виконання обов’язків щодо запобігання та протидії корупції, а 
також правоохоронної роботи,  поклавши їх виконання на юридичний відділ 
міськвиконкому.

Заступник міського голови А.Заруцький 

                
           
       


