
Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Розпорядження 
 

від  02 лютого  2015 р.         № 10         

м. Знам`янка 

 

Про забезпечення виконання заходів з 

проведення часткової мобілізації у 2015 

році на території міста Знам’янка 

 

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Указу 

Президента України від 14 січня 2015 року № 15 "Про часткову мобілізацію", розпорядження 

голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20 січня 2015 року № 15-р ′′ Про 

забезпечення виконання заходів з проведення часткової мобілізації у 2015 році ′′ та з метою 

належного здійснення заходів щодо проведення протягом 2015 року часткової мобілізації на 

території міста Знам’янка, керуючись ст.42 Закону України «Про органи місцевого 

самоврядування в Україні»: 

1. Знам’янсько-Олександрівському ОМВК: 

1) здійснити призов військовозобов'язаних, резервістів та поставку транспортних засобів для 

забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в обсягах, 

визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву; 

2) забезпечити інформування членів сімей військовослужбовців, які виконують завдання в 

районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, щодо 

проходження ними служби та вжити відповідні заходи щодо унеможливлення 

розголошення інформації з обмеженим доступом. 

2. Начальнику Знам’янського МВ УМВС України в області забезпечити: 

1) підтримання громадського порядку згідно з заявками  військового комісаріату у місцях 

збору мобілізаційних ресурсів та під час проведення зборів резервістів; 

2) охорону військового комісаріату як пункту управління мобілізаційними заходами; 

3) охорону та супровід транспорту з військовозобов'язаними під час їх переміщення від 

міського пункту збору військовозобов'язаних до обласного військового комісаріату; 

4) здійснення: 

технічного огляду та контролю за укомплектованістю автомобільного транспорту, що 

відмобілізовується; 

            заходи щодо запобігання проникненню на територію міста кримінальних та        

            проросійськи налаштованих осіб, провозу зброї, вибухових речовин тощо. 

3. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства; відділу 

освіти; відділу культури і туризму , відділу економічного розвитку, промисловості, 

інфраструктури  та торгівлі  бути готовими до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) 

згідно з мобілізаційним планом. 

4. Архівному відділу міськвиконкому, бути готовим до передачі документів до Державного 

архіву області, що підлягають передачі в особливий період до Державного архіву області. 

5. Керівникам підприємств, установ, організацій: 

1) організувати своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову 

службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; 



2) забезпечити в установленому порядку виділення тимчасово будівель, споруд, земельних 

ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України та 

іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційних планів; 

3) бути готовим до виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до 

мобілізаційних планів за доведеними нарядами; 

4) активізувати роботу з надання допомоги військовому комісаріату  щодо виконання заходів, 

пов'язаних з проведенням часткової мобілізації; 

5) тримати на контролі надання допомоги підрозділам Збройних Сил України та іншим 

військовим формуванням; 

6) надати допомогу за зверненням відповідних силових структур в обладнанні об'єктів 

державного значення в тиловому та інженерному відношенні; 

7) активізувати роботу щодо підготовки до оборони відповідних територій в частині надання 

необхідної допомоги, із залученням коштів громадських організацій та благодійних фондів,  

військовому комісаріату щодо формування, розміщення загонів оборони (рот охорони), їх 

матеріально-технічного забезпечення, організації місць харчування особового складу 

зазначених підрозділів та обладнання кімнат для зберігання зброї; 

8) провести відповідну роботу з населенням міста щодо інформування правоохоронних 

органів у разі виявлення на території міста диверсійно-розвідувальних груп або окремих 

осіб, які націлені на проведення злочинних дій, пов'язаних з інтервенцією Російської 

Федерації в Україні; 

6. Довести до керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що відповідно 

до статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статті 119 Кодексу 

законів про працю України за громадянами України, які проходять військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, закріплені гарантії щодо збереження за 

ними місця роботи (посади) на термін, що не перевищує одного року. 

7. Військовому комісару  військового комісаріату: 

1) про стан виконання даного розпорядження інформувати головного спеціаліста з питань 

оборонної та мобілізаційної роботи міськвиконкому після закінчення кожної черги 

мобілізації; 

2) для здійснення постійного моніторингу заходів щодо проведення мобілізації в місті 

визначення проблемних питань, починаючи з 2 лютого 2015 року і до закінчення 

мобілізації, щосереди інформувати головного спеціаліста з питань  оборонної та 

мобілізаційної роботи міськвиконкому про результати проведення мобілізації та проблемні 

питання, які виникають під час її проведення на відповідних територіях. 

8. Головному спеціалісту з питань оборонної та мобілізаційної роботи міськвиконкому 

узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження надавати сектору 

мобілізаційної роботи облдержадміністрації після закінчення кожної черги мобілізації та 

щочетверга інформувати міського голову  та сектор мобілізаційної роботи 

облдержадміністрації про результати проведення мобілізації в місті та проблемні питання, які 

виникають під час її проведення. 

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами   

міськвиконкому Меренкову Л.І. 

 

 

Міський голова                                                                          І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 


