
тгугу1вськА РАионнА двРя{АвнА Адм!н1стРАцш{
хАРк!всько1 оБлАст|
РозпоРяд}кЁ,н1{я

, 
' 

;ц'/|,,.-/ 2.тц ;с:')р.''._-.-. 9угу1'в т{у16/

11ро провелення нев!дкладни ч

заход!в з питань орган|зац!!
п!дготовки та проведення
пдоб1л|зац|1 л|одських [

транспортних ресурс1в на
територ11 району

8|дпов!дно до статей 6, \з'27'з9 3акону }кра!ни <|1ро лт|сцев| дер:кавн|
адпп|н|страц||>, статей 5,17 3акону !кра!ни <|1ро моб|л|зап|йн5 п1дготовк1 та
птоб|л1зац|то> (|з зм|нами), !казу 11резидента укра!ъи в|д 21 липня 201;1 року
]\ч 60712014 (про часткову моб|л;зац;}о), затвеРд)кеного 3аконом !кра!ни в|д
22 лилня 201;1 року ш! 1595-уп, |1оло:кення про в1йськово-транспортний
обов'язок, затверд){еного постановото 1{аб|нету \4|н|стр|в }кра|ни в|д 28 фудня
2000 року ]\гр 1921, |]оложення про в|йськово-л|карську екопертизу в 3бройних
силах }кра!ни, затвердженого наказом \.{|н|сща оборони укра'1ни в|д 14 серпня
2008 року )хгэ 402, заресстрованого в \4|н|стерств1 тостиц|! }кра|ни 17 листопада
2008 року за ф 1109/15800, врахов},]очи розпоряд)кенн'1 голови {арк|всько!
обласно| державно? адм|н|страп|| в|д з0 липня 2014 року ш9 398 (про
проведення нев|дкладних заход|в з питань орган|зац|'| п|дготовки та проведення
уоб!л|заш|:'людських 1 ;ранспор;них рес1рс|в на':еригор!| област]'.. у 3в'я!к) ,

необх|дн!стто як|сно! п|дготовки до проведення моб|л1зац1! л:одських |

щанспортних ресурс1в для задоволення пощеб 3бройних сил !кра!ни,
Ёац|онально] гвард|! !кра|ни' €лу:кби Безпеки !кра!ни, !ержавно|
прикордонно'{ служби !кра!ни, !ержавно{ спец|атьно] слу;кби транспорц,
|нтпих в|йськових формувань укра1ъи на територ|| 9угу|воького району:

1. 3атвердити заходи з п|дготовки до проведен1'1 моб|л|зац|] лтодських |

транспортних ресурс|в на територ|! 9угу!вського району (лолаеться).
2. €творити районну медичну ком{с{то для проведен1]]1 медичного огляду

в|йськовозобов'язаних. шо при!иваю]ься при моб!л|заш!!. лля ви.:наненгш р!вня
|} придатност| до в!йськово| слу;кби та затвердити !"| персонапьний склад
(додасться).

3. €!льським (селищним) головам, кер|вникам п|дприеплств. кер1вникам
отруктурних п|дрозд|л|в районно! державно| адм1н|страц1{ в ме:ках компетенц|!
ор:ан|зувати виконання заход!в з п|д:о:овки до проведення моб!л|заш|]'
л}одських | транспортних ресурс|в на територ|! району, сприяти районному
в!йськовому ком|сар!а':у у !'х виконанн!'

|
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4. Рекомендувати 9угу!вському РБ (з обслуговуванття 9угу!воького та
|1ечен1зького район|в) [}'йБ[ !кра!ни в {арк|вськ|й област1 ((пср|н! ['Б.),
кер|вникам п|дтщисмств, установ 1орган|зац|й ус|х форм впасност| сп!льно з
в;йськовим ком!сар|атом орган;зувати виконан}ш{ з&\ол!в ' п!дгоговки до
проведення моб|л|зац|! лтодських | транспортних ресурс|в на територ1| району.

5. 1{онщолъ за виконанням розпоряд)кення з'!]]и1п'шо за собото.

11ерпший заступнцк головц
районно! деря{авно| адм!н!страц1! }о.к. вАРя{ш|нов
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3АтввРджвно
Розпорядження голови
районно! дер:кавно| адм1н1страц|!
,4 */||2а4 ! :!|'//,-',с//!{9 "|'/'/|

пвРсонАльний склАд
районно| медивно! ком1с1! для пРоведення огляду в!йськовозобов'язаних,
що призива|оться при моб!л1зац!| для ви3цачення р!вня |х придатност! до

в!йськово| слуэкби

л|кар-псих|атр (за згодото)

л|кар-офтальмолот (за згодото)

5. мвльнтковА стартпий п|кар медично1 ком|с1|,
[алина йихайл]вна л|кар п|дл|ткового каб|нету

1{омунального закладу охорони
здоров'я "9угу!вська центральна
район на л!каргш !уен! \4.!'(ононенка"
(за згодото)

1. Бвлих
Флександр €ерг|йовит

2' гРвБвг{!1ук
8алентина Б олодимир1вна

3 ' 1вАнов
1гор €вген1йовин

4. мА1пк]нА
€вген|я |ван!вна

6. поРоховА
Балентина €ерг||вна

7. сРА
Ёадй 9лександр1вна

3аступник кер|вника апарату'
начальник орган|зац1йного
в!дд!л} апарап ра йонно1
дерэкавно1 адм1н!страц|1

ловченко 2 45 64

л|кар-отоларинголот (за згодото)

л|кар-невропатолог (за згодото)

л|кар-дерматолол (за згодото)

л1кар-терапевт (за згодото)

,//- н.п. 1птРиФАновА



зАтввРдквно

Розпорядтсення голови

район |.]от дер)кавно| алм |н |страш!|
}{у !! /

зАходи
з п1дготовки до провед€нця моб1л!зац|1 лподських ! транспортних ресурс!в на територ1! 9угу[вського району

л!
з/п

3аходи 1ерм1гт
виконання

Б|дпов!дальн1 виконавц|

3абезпечити визнанення прим|щень для розгортан}'1
в них д|льниць опов|щення_ пункт|в збору в

с|льських. селишних ралах. п1нк:!в попереднього
збор1 в|йськовозобов'я ;аних ! техн!ки д.,ш
сво.час!]от п!дго':овки !а лРоведен}1я моб|л!заш|]
людських ! ':ранспортних ресурс|в за подан}1ям
обласноло_ 9ду|вського об',лнаного райоп.+но:о
в|йськового ком1сар1ат|в

з 05.08.2014
по 06.09.2014

Районна дер)кавна адм|н|страц|я,
виконкоми с|льських, сепищних рад,
9уц!вський об'еднаний в|йськовий

Рйонний ком!сар|ат. кер!вн ики
п|дприемств, на баз| яких розгортатоться
пунк:и опов!шення. тбор1 :а в|ллравки
моб|л1зац|йних ресурс|в

2 8ид|лити за поданням 9угу!вського об'сднаного
районного в|йськового ком1сар|ату необх1дну
к1льк!оть автомоб1л1в для забезпенення проведення
моб|л|зац|1 людських ! транспорт н их рес1рс|в

з 05'08.2014
по 06.09.2014

Райо:тна дер)кавна адм1н1страп|я,
виконкоми с1льськгх, селищних рад'
9угу|вський об'.днаний районний
в!йськовий ком|сар!ат. кер!вники
п|дприсмств' орган|зац1й' установ



2

0рган[зувати сво€часне опов!щення | прибуття

тоуадян. як| призивао':ься на в|йськову службу.
прибуття техн|ки на зб|рн1 п1тткти та у в|йськов1
частини

з 05.08.2014
по 06.09.2014

Районна дер)кав}{а адм1н|отрац]я,
виконкоми с|льськгх, селищних рад,
9уг5 |вський об'сднаний район н и й

в|йськовий ьом|сар!ат_ кер!вн и ки
п1дприсмств. орган|зац|й. установ

4 0ргая1зувати та забезпечити у встановленому
порядку тимчасове залучення транспортних засоб[в
на комплектування в1йськових настин 3бройних
€ил !кра|ни та !нтлих в|йськовлтх формувань за
нарядами 9у:1}вського об'сднаного район ного
в|йськового ком|сао|ату

з 05.08.2014
ло 06.09 '2014

Районна дер)кавна адм1н1страт]|я,

виконкоми с|льських, селищних рад'
9уц?вський об'сднаний ра йон ни й

в|йськовий ком!сар|а п. кер!вники
п|дприемств, орган[зац|й, установ

5 Бисв|тити .терез засоби масово! 1нформац|! порядок
проведення призову в1йоьковозобов'язаних при
моб|л1зац||, та пер1одинно 1нформувати громаду про
х|д призову

з 05'08.2014
по 06-09.2014

Б[ддй масових комун|кац|й апарату

рйонно| лержавно{ алм !н|страш!} сп!льно з
9уц!всь:<и м об'сд:па::им райо::ппи м

в|йськовим ком!сар1атом

3аступник кер!вника апарату' начальнцк
орган|зац|йного в|дд!лу апарату районно|
дерэкавно! адм1н1страц11

н.п. !птРиФАновА

левченко 2 45 6,1


