
                                                   ПРОЕКТ 

Сімдесят  перша  сесія Знам`янської міської ради 

шостого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від          лютого   2015 року                  № 

м. Знам`янка 

 

Про внесення доповнення до Програми  

економічного і соціального розвиту  

м. Знам’янка на 2015 рік 

 

З метою забезпечення своєчасного та організованого забезпечення виконання заходів із 

мобілізаційної підготовки та мобілізації в місті відповідно до законів України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про затвердження Указу Президента України 

«Про часткову мобілізацію» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань 

мобілізаційної підготовки, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Доповнити  Програму економічного і соціального розвитку міста Знам’янка на 2015 рік 

розділом  

  VІІІ.  МОБІЛІЗАЦІЙНА  ПІДГОТОВКА 

головні проблеми: 

недостатність матеріальних технічних фінансових та інших ресурсів для виконання 

мобілізаційних завдань, комплексу заходів  із мобілізаційної підготовки в умовах 

проведення в Україні антитерористичної операції; 

ускладнення виконання завдань з оборони та проведення мобілізації через скорочення штату 

у військовому комісаріаті міста; 

метою програми є забезпечення виконання на належному рівні заходів з мобілізаційної 

підготовки та мобілізації міста; 

основні завдання: 

 забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної підготовки, 

визначених статтею 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; 

 виконання заходів, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням та наданням 

послуг Збройним Силам України,Національній гвардії України, іншим військовим 

формуванням України відповідно до мобілізаційних планів, виконання завдань із 

відмобілізування людських, транспортних та інших ресурсів; 

 надання підтримки Збройним Силам України, іншим утвореним відповідно до 

законів України військовим формуванням для задоволення потреб оборони держави і 

захисту території міста від можливої агресії, своєчасного і організованого проведення 

мобілізації; 

 вжиття заходів щодо до оснащення міського запасного пункту управління 

технічними засобами, транспортом, зв’язком, продовольством, проведення робіт із 

комплексного технічного захисту інформації даного об’єкту, оновлення засобів 

індивідуального захисту працівників тощо». 

2. Розділ VІІІ Програми  економічного  і  соціального розвитку  м. Знам’янка  «Контроль за  

виконанням  Програми» вважати  розділом ІХ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвиту міста (гол.Л.Суслов). 

 

Міський голова         І.Крижановський  

 


