
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

 

Про організацію заходів  

забезпечення мобілізації 

 

Відповідно до указу Президента України від 17 березня 2014 року № 

303/2014 «Про часткову мобілізацію», законів України «Про оборону України», 

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

16.05.1996 року № 352 «Про затвердження Положення про порядок проведення 

мобілізації в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 

року № 1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний 

обов’язок» та розпорядження голови облдержадміністрації від 18.05.2009 року 

№ 142 «Про забезпечення проведення мобілізації людських і транспортних 

ресурсів на території області для Збройних Сил України та інших військових 

формувань», керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» 

з метою проведення заходів мобілізації: 

 

1. Виконкомам сільських, селищних рад:  

1.1. Розгорнути роботу пунктів збору військовозобов’язаних; 

1.2. Здійснити оповіщення військовозобов’язаних та забезпечити їх 

прибуття на об’єднаний пункт попереднього збору військовозобов’язаних та 

техніки на базі Прилуцького професійного ліцею (вул. Київська 337). 

 

2. Прилуцько-Варвинському об’єднаному міському військовому 

воєнкомату (Лесніца Ю.М.): 

2.2. Розгорнути пункт управління мобілізацією на базі ОМВК; 

2.3. Організувати оповіщення військовозобов’язаних, які підлягають 

мобілізації, забезпечити їх прийом, облік та відправлення до військових частин. 

 

3. Прилуцькому професійному ліцею (Дорошенко А.А.) для розгортання 

об’єднаного пункту попереднього збору військовозобов’язаних та техніки 

надати в розпорядження Прилуцько-Варвинського ОМВК необхідну кількість 

приміщень та забезпечити його безперебійне функціонування. 
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4. Прилуцькому МВ (з обслуговування м. Прилук та Прилуцького 

району) УМВС України в Чернігівській області (Руденко А.М.): 

4.1. Виділити наряд міліції в кількості 4 чоловік в розпорядження 

Прилуцько-Варвинського ОМВК; 

4.2. Забезпечити регулювання транспортних засобів на території району; 

4.3. За заявкою військового комісаріату виділяти необхідну кількість 

особового складу для забезпечення роботи дорожньо-комендантської служби; 

4.4. У встановленому законом порядку проводити розшук, затримання і 

доставку до військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання 

військового обов’язку. 

 

5. Центральній районній лікарні (Заєць В.П.) виділяти необхідну 

кількість медперсоналу для забезпечення роботи пунктів збору 

військовозобов’язаних. 

 

6. Відділу економічного розвитку райдержадміністрації (Корнієнко 

В.С.) організувати роботу щодо перевезення військовозобов’язаних з  пункту 

попереднього збору військовозобов’язаних та техніки до військових частин. 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації              О.Д. Власенко 

 
 


