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чугу|вськА РАйоннА дшРжАвнА Ад\{!н|стРАщя
хАРк!всько| оБ.'|Аст|

Ро з по Рядж пння

9уц!в $р €:;

!1р' проведепня нев!дкладнпх
заход!в з !|цта|!ь орган!зац1!
пйготовки та проведеппя моб!л!зац!!
лк)дськцх 1 транспортнпх ресурс!в па
територ|! райопу

81дпов|дно до статей 6' \з' 27, 39 3акону 9кра!ни <|{ро м!сцев! дерхавн!
адм|н|сщац1|>, статей 6, 17 3акону 9кра|ни <|{ро мобй1зацйну п1дготовч та
моб|л|зац1то>> (!з зм|нами), !казу |!резидеттта }кра!ни в1д 14 с|ння 2015 року
]'[р 15/2015 (про часткову моб|л1зац|то>, затвердх(еного 3аконом }ща|ни
в!д 15 с|ння 2015 роч ].{9 11з-у111, |]олохення про в|йськово-щанспощний
обов'язок, затвердхеного постаново}о 1(а6|негу й|н|сщ|в 9ща1тти
ви 28 щудня 2000 року 3х|о 1921, [1оло>кентля про в!йськово-л|карсьч експертизу
в 3бройних €илах 9ща!ни, затвердя(еного наказом й|н1ора оборони !кра!ни
в1д 14 серпня 2008 року ).|э 402, зарессщованого в й!н1стерств1 тостиц1! }кра!ни
|7 лиотолада 2008 року за ]'|р 1109/15800, розпоряд)!(ення голови !арк|всько!
обпасно] деря<авно| адм|н|страц1] вй 30.01.20]5 !т{э 51 <|1ро проведенн.'{

нев|дкладних заход1в з питань орган1зал{|| пйготовки та проведення
моб|л1зац1йних лтодських 1 ранспортних рес1рс1в на територ1{ област}>, у зв'язку
з необх1дн|стто як|сно] пйготовки до проведення моб!л]зац1| .]{|одських

! щанспортних рес1ро1в д.гтя задоволен|{,{ пощеб 3бройних €ил 9кра!'тти,
Ёац|онально! гвард1! укра!ъи, €лркби безпеки укра!ъи' ,(ержавно1
прикордонно! слу:кби !кра!ни, .{ержавно! спец!ально] о:ухби ранспорту,
|н:пих в|йськових форпцъань }ща1ни на територ|! {уц!вського рйону:

1. 3атверлгги заходи з пйготовки до проведення моб1л1зац1! л}одоьких
1 щанспортнго< рео1рс!в на територ1! району (лолалоться).

2. (ер!вникалл в[дпов|дних струкцрн!'( п!дрозд|л|в рйоннот дер)кавнот
адм!н]страц!]. рекоменд7 вати с1льським та селищним головам району'
кер|вникам п|дприемотв, установ | орган!зац|й ус1х форм влаоност|, на баз| яких

розгорта}оться тцтаби та пункги опов|щення, збору та в!дправки мобй|зац|йних

рес1рс|в' в межах повнова)кень' сп1льно з 9уц!вським об'сднаним районним
в|йськовим ком|сар!атом, орган1зрати виконан|{'{ заход|в з п1дготовки до
проведення моб|л!зац|! 'тподських ! ранспощних рес}рс|в на територ|! рйону.
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3. Рекомендувати нача.]!ьниц рйонного в!дд1лу (з обслуговування
9уц|вського та |1ечен|зького район1в) [} й8€ }ща!ни в {арк|воьЁй област1

|1арфьонову Ф.8. забезпечити уласть прац!вник|в орган|в вгтутр1гпн|х справ у
робот| ттуткг|в управл1ттня моб1л1зац!ето на територ1ях в|дповйнлл< одиттиць

рйону.
4. 1(онщоль за викон{:н}'{м розпорядження залитца:о за собото.

!1ерпппй засцд|ццк голови
районно! дерясавяо! адм!н!страц!! |о.к. вАРжш[нов



зАтввРд (вно

Розпорядтсення голови

районно! лержавно! адм|н1сщац1!
Р1цчсЁцц2цй4с -/".--/7-

зАходи
з п1дготовки до проведецня моб!л!зац|! людських ! транспортних ресурс!в на територ1! району

м
з|
п

3аходи
1ерм|н

виконан1{,{

81дпов|да_ггьн1 виконавц[

1. !творити тцнкти управтт1ння моб|л|зац|его на баз|
9уц{вського об'еднаного районного в|йськового
ком!сар[ац. .[о склащ щнюг1в управл|ння вк.]1}очити

прат{[вник[в 9уц!вського об'еднаного рйонного
в|йськового ком|сар|ац, районно| державно|
адм!н|срац[!', районного в[дд1ту
(з обслщовування чуц]ъського та |!ечен1зького

район|в) [9 1(,18€ }кра!ни в )(арк|вськ|й област[

до 04'02.20\5 Районна дер:кавна адм[н!срац|я, 1{уц1вський

об'еднаний районний в|йськовий ком1сар|ат,
Рв (з обс.цговування 9уц|вського та
|{ечен1зького район|в) [! й8€ 9ща'1ни в
1арк1вськ|й област1

2. 3абезпечити визначенн'1 прим1щень дпя розгоРтанн'{ в

них д!льниць опов|щення, :ггаб|в опов|щення на
п|дприемствах, у яких на обл|ц знаходиться б|льп.те

100 в[йськовозобов'язаних, тцнкйв збору в сйьських
(селищних) радах, . пункт|в попереднього збору
в!йськовозобов'язаних ! техн!ки для свосчасно]
пйготовки та проведення моб|л!зац!'[ л!ощ!цц4 ]

до 04'02'20\5 Районна державна адм!н|отац:я' виконавч1
ком|тети с|льських т^ селиш]них рад,
9уц!вський об'сднаний районний в|йськовий
ком1сар!ат. кер{вники п!лприсмств. установ !

оргап|зац|й на баз| яких розгортатоться плтаби

та 
'цнкти 

опов!гценгш. збору та в!длравки
моб|л|зац|йних реоос|в
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ранспортних ресшс!в за под:1н!{'{м {уц!вського
об'слнаного районного в1йськового ком !сар!ату.
3д1йснити призначення персонапу' що мае
забезпечувати робоц д|льттиць опов|щенття та тп,ъкт|в
збору.
3абезпечити д|льниц[ опов;щен:ля та пункти збору
необх1дними для виконання пок.]!адених завдань
засобами зв'язчг, доцментац1ето, обладнанням

-,. Бид\лити за поданням ч)щ/!ъського об'сднаного
районного в[йськового ком|сар|ату необх|дну к|льк1сть
автомоб|л1в для забезпенення проведення моб!л|зац||
л|одськшк ! щанспортних ресурс!в

до 04.02.2015 Рйонна державна адм1н|срац1я, 9уц!всьхий
об'сднаний районний в1йськовий ком1сар!ат,
кер1вники п[дприсмств, орган1зац1й, установ,
на баз| яких розгорта|оться п:таби та тункти
опов|щення

4. 3абезпечити щоденну робоц мед'"них *ом1сй д"'
проведення меди!|ного огляд: в[йськовозобов'язаних,

що призива!оться при моб|л|зац1| дя визнанення р1вня!х щ:идатност| до в[йськово| сщгжби. 8изнаяити
персональний'склад меди[]них прац1вник|в, що будрь
за_ттратися до роботи у зазначених мединних ком1ойх

до 04'02.2015 1{оплунальний зак.,!ад охорони здоров;я
<9уц1воька ценщальна рйонна л1карня |м.
й.1. 1(ононенка>, 9уц!вський об'сднаний
районний в|йськовий ком|сар1ат

5. \]Р|ан1зувати свосчасне опов1щен|].'{ | прибуття
щомадян' як1 призиваготься на в1йськову сщп<бу,
при6уття техн1ки на зб1рн| тщ.ткти та у в!йськов1
частини

протягом
виконан1{'т

заход1в
частково]

моб|л|зац|]

Районна державна адм|н|срац1я, ""*'"'йком|тети с|льськ:о< .!а се,]!ищних рад,
9уц!вський об'еднаний районний в|йськовий
ком|сар!ат. кер!вники п!дприсмств,
орга;|зац1й, установ
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6. Бисв|т.:тяти яерез засоби масово! |нформац|! порядок
проведення призову в|йськовозобов'язаних при
моб1л1зац|]. та пер!одинно |нфортцвати рома.щ: про х!л
призову

протягом
викон:1нн,{

заход|в
чаотково]
моб|л|зац1{

81дд1л масових комун1кац[й 9уц1всько|
районно! державно| адм|н|сщац|| сп|льно з
!{уц!вським об'еднаним районним в|йоьковим
ком1сар[атом

3аступник кер!вника апарату' пача,]|ьник

4.--орган!зац!йного в!дд1лу апарату районно|
дер?|€вцо| адм|н|страц!|

левченко 2 45 64

н.п. |||тРиФАновА


