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Про підготовку і проведення
спільного мобілізаційного
тренування
На виконання ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий
обов'язок і військову службу». Указу Президента України від 02.03.2014 № 189/2014
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і
територіальної цілісності України», відповідно до плану підготовки військових
комісаріатів Львівської області на 2016 рік, з метою якісної підготовки до тренування
23 - 24 лютого 2016 року та всебічного забезпечення участі органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району не залежно від
форми власності і підпорядкування та відповідно до завдань, які покладені на них при
мобілізації:
1. Виконкомам Судововишнянської міської та сільських рад району:
1.1. До 23.02.2016 підготувати дільниці і пункти до розгортання у період
навчань, провести заняття з працівниками, які призначені до складу адміністрацій
пунктів (дільниць) спільно з військовим комісаріатом.
1.2. При надходженні встановленого сигналу з військового комісаріату
протягом десяти годин розгорнути пункти збору міської та сільських рад (надалі ПЗСР). Відповідальність за своєчасне оповіщення, збір і відправку ресурсів на пункт
збору військового комісаріату (умовно), розгортання ПЗСР покласти на міського та
сільських голів, як начальників ПЗСР.
2. Керівникам підприємств, організацій та установ Мостиського району
здійснити наступні заходи:
2.1. При надходженні встановленого сигналу з військового комісаріату
міському голові міста Мостиська протягом дванадцяти годин розгорнути дільницю
оповіщення (надалі - ДО), начальнику ДРП № 3,4 філії «Яворівська ДЕД» протягом
вісімнадцяти годин розгорнути пункт попереднього збору військовозобов'язаних і
техніки (надалі - ППЗВТ).
2.2. Для виконання завдань за призначенням ДО, ППЗВТ разом з
представниками військового комісаріату підготувати документацію, приміщення, де
розгортаються елементи бази мобілізаційного розгортання, забезпечити обладнанням
та майном. Підібрати та призначити основний та дублюючий склад ДО, ППЗВТ в
кількості, яка дозволяє у встановлені терміни виконати поставлені завдання.
2.3. Сприяти явці на заняття, які будуть проводитись військовим комісаріатом,
працівників, які мають відповідні мобілізаційні розпорядження або призначені до
складу дільниць і пунктів.

При отриманні повідомлень від працівників військового комісаріату про
виклик працівників (військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних) та техніки
забезпечувати та сприяти їх своєчасній явці на пункти, вказані представниками
військового комісаріату.
3. Військовому комісару Яглу Д. В.:
3.1 Здійснювати постійний контроль за ходом підготовки та участі сільських,
міських рад, підприємств, установ, організацій у навчаннях.
3.2 До 23.02.2016 провести заняття з особами, які будуть залучатись на
навчання у складі елементів бази мобілізаційного розгортання.
3.3 У випадках невиконання посадовими особами обов'язків щодо
мобілізаційної підготовки негайно інформувати районну державну адміністрацію.
4. Начальнику Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НПУ у Львівській області
з отриманням повідомлення військового комісаріату забезпечити охорону пункту
управління (2 чол. з автоматами), а при потребі і пунктів збору та відправки ресурсів
(1-2 чол. з особистою зброєю на кожен пункт).
5. Начальнику цеху електрозв'язку забезпечити безперебійну роботу засобів
зв'язку елементів бази мобілізаційного розгортання. В період з 23 до 24 лютого
2016 року розгорнути визначені додаткові канали зв'язку для забезпечення групи
контролю пункту управління військового комісаріату зв'язком з елементами бази
мобілізаційного розгортання.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голоАї\^'
райдержадміністрації

Н. І. Голуб

