УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
З бї.Ж9Ш

2014

Мостиська

№ „84

Про проведення невідкладних заходів з підготовки
до проведення мобілізації людських і транспортних
ресурсів на території району
Відповідно до розділу 4 статті 17 Закону України "Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію", постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000
№ 1921 "Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок"
керуючись статтями 13, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Законів України „Про військовий обов'язок і військову службу", „Про правовий
режим воєнного стану":
1. Затвердити перелік невідкладних заходів підготовки до проведення
мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Мостиської райдержадміністрації,
районного відділу ГУ МВС України у Львівській області, керівникам підприємств,
установ і організацій, що задіяні до виконання мобілізаційних завдань, спільно з
військовим комісаріатом Яворівсько-Мостиського ОРВК:
2.1. до 08.03.2014 (С7) організувати уточнення додатків до розпорядження
голови Мостиської райдержадміністрації від 26.06.2012 № 45-дск «Про забезпечення
проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району»;
2.2. організувати виконання заходів щодо підготовки проведення мобілізації
людських і транспортних ресурсів на території району.
3. Організацію і здійснення практичних заходів щодо
підготовки до
проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та контроль за проведенням
цієї роботи на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності
покласти на військового комісара Яворівсько-Мостиського об'єднаного районного
військового комісаріату (В.Петрівського).
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
від 3 березня 2014 № 84
ПЕРЕЛІК
невідкладних заходів з підготовки проведення мобілізації людських і транспортних
ресурсів на території області
№
Термін
Заходи
Відповідальні виконавці
з/п
виконання
1.
Уточнення додатків до 08.03.2014
Керівники
структурних
розпорядження
голови
підрозділів
Мостиської
(СІ)
Мостиської
райдержадміністрації,
начальник
райдержадміністрації
від
Мостиського РВ ГУ
УМВС
26.06.2012
№
45
«Про
України, керівники підприємств,
забезпечення
проведення
установ і організацій, які задіяні до
мобілізації
людських
і
виконання мобілізаційних завдань,
транспортних ресурсів на
спільно з військовим комісаром
території району»
Яворівсько - Мостиського ОРВК
Блок 1: Заходи з уточнення обліку
1. Уточнення військового
06обліку
на
підприємствах, 08.03.2014
установах,
організаціях,
С5-С7
навчальних
закладах
незалежно
від
підпорядкування
і
форм
власності.

мобілізаційних ресурсів
Керівники
структурних
підрозділів
Мостиської
райдержадміністрації,
начальник
Мостиського
РВ ГУ
УМВС
України, керівники підприємств,
установ і організацій, які задіяні до
виконання мобілізаційних завдань,
спільно з військовим комісаром
Яворівсько - Мостиського ОРВК

2. Проведення звірки
Керівники
структурних
06військового
обліку
підрозділів
Мостиської
08.03.2014
мобілізаційних ресурсів з
райдержадміністрації,
начальник
С5-С7
районними
військовими
Мостиського РВ ГУ УМВС
комісаріатами згідно поданих
України, керівники підприємств,
списків.
установ і організацій, які задіяні до
виконання мобілізаційних завдань,
спільно з військовим комісаром
Яворівсько - Мостиського ОРВК
3.
Організація
та
структурних
Керівники
06забезпечення роботи щодо:
Мостиської
підрозділів
08.03.2014
уточнення
облікових
райдержадміністрації,
начальник
С5-С7
даних військовозобов'язаних,
Мостиського
РВ ГУ
УМВС
які
перебувають
на
України, керівники підприємств,
військовому обліку;
установ і організацій, які задіяні до
проведення звірки даних
виконання мобілізаційних завдань,
карток первинного обліку
спільно з військовим комісаром

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

військовозобов'язаних,
які
перебувають на обліку, з
будинковими
книгами
(картками прописки), а також
перевірки
фактичної
наявності
військовозобов'язаних
за
місцем проживання;
уточнення
відомостей
щодо наявності технічного
стану транспортних засобів та
їх готовності до передачі
військовим формуванням на
період
мобілізації
та у
воєнний час на підприємствах
та установах.
Уточнення розподілу та
затвердження
ліміту
06вилучення
транспортних
засобів
національної 08.03.2014
С5-С7
економіки
за основними
підприємствами району, з
урахуванням
відсоткової
надбавки на вибракування.

Відповідальні виконавці
Яворівсько - Мостиського ОРВК

Завідувач сектору взаємодії з
правоохоронними
органами,
мобілізаційної, оборонної роботи,
запобігання та виявлення корупції
апарату
Мостиської
райдержадміністрації, військовий
комісар.

Блок 2- Заходи з забезпечення життєдіяльності військових комісаріатів
3.

Сприяння
укладанню 03.03.2014
С2
договорів
та
організація
харчування особового складу
військового комісаріату

Військовий комісар.

Військовий комісар.
03Виділення нарядів для
охорони перевезення таємних 11.03.2014 Районний відділ ГУ МВС України.
документів
і
спеціальної
С2-С15
техніки,
забезпечення
громадського
порядку
на
території
військових
комісаріатів області під час
проведення
зборів
призначеного складу.

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Блок 3: Заходи з забезпечення к знтрольного оповіщення військовозобов'язаних
та власників транспорт?[их засобів
Військовий комісар.
місця
Уточнити
дільниць 10.03.2014
розташування
пунктів
оповіщення,
С5-С9
збору
попереднього
і
військовозобов'язаних
техніки.
Призначення особового
Військовий комісар.
06складу адміністрації
бази
10.03.2014
мобілізаційного розгортання
С5-С9
за рахунок працівників тих
установ, на базі яких вони
розгортаються, а також з
числа військовозобов'язаних
запасу
Забезпечення
пунктів
Військовий комісар.
оповіщення,
збору
та
06поставки
мобілізаційних 10.03.2014
ресурсів необхідними для
С5-С9
виконання
покладених
завдань засобами зв'язку,
документацією
та
обладнанням.
Підготовка
апарату
посилення, проведення занять
09.03.2014
з адміністраціями дільниць
С8
оповіщення, пунктів збору та
відправки
мобілізаційних
ресурсів.
Проведення спільно з
військовими
комісаріатами
контрольного
оповіщення 09.03.2014
мобілізаційних
ресурсів,
С8
вручення
мобілізаційних
розпоряджень.
Виділення
автотранспорту
для С10-С15
забезпечення
проведення
контрольного оповіщення на
території району.
Керівник апарату райдержадміністрації

Військовий комісар.

Військовий комісар.

Військовий комісар, керівники
підприємств, установ і організацій
О. О. Сухий

