УКРАЇНА
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
15.05.2018

№ 428

Про підготовку та проведення
заходів з мобілізації на території
Приморського району

Керуючись статтею 6, пунктом 9 частини 1 статті 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», статтею 14 Закону України «Про оборону
України», статтею 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», статтею 39 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000
№ 1921 «Положення про військово-транспортний обов’язок» (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 405), на виконання
розпорядження голови облдержадміністрації від 24.04.2018 № 217 «Про
затвердження плану заходів щодо організації підготовки та проведення
мобілізації на території Запорізької області», з метою підготовки та можливого
проведення заходів мобілізації, сприяння військовому комісаріату у роботі під
час підготовки та проведення мобілізації:
1.
Затвердити:
1.1 склад районної призовної комісії для проведення призову громадян
України під час мобілізації;
1.2 склад районної військово-лікарської комісії Комунального
підприємства «Приморська центральна районна лікарня» Приморської районної
ради Запорізької області для роботи на призовній дільниці під час проведення
мобілізації (додається);
1.3 склад групи управління для оперативного вирішення питань
проведення заходів часткової мобілізації людських і транспортних ресурсів на
території району (додається);
1.4 склад робочої групи для контролю за ходом мобілізації щодо
неухильного забезпечення виконання на території Приморського району
законів України та інших нормативно-правових актів щодо проведення
мобілізації (додається).
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2.
На
районну
призовну комісію покласти:
організацію медичного огляду та призов військовозобов’язаних на
військову службу під час мобілізації з призначенням їх для служби у Збройних
Силах України чи іншому військовому формуванні;
надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову
службу під час мобілізації на підставах, передбачених статтею 23 Закону
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
направлення до лікувально-профілактичних закладів за місцем
проживання (перебування) військовозобов’язаних, яких визнано тимчасово
непридатними до військової служби;
організація роботи з вивчення особистостей призовників, їх моральноділових якостей та сімейного стану;
направлення до Приморського відділення поліції Бердянського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області
матеріалів на військовозобов’язаних, які ухиляються від призову на військову
службу під час мобілізації;
внесення на розгляд обласної призовної комісії клопотань щодо надання
військовозобов’язаним відстрочок від призову на військову службу під час
мобілізації у випадках, не передбачених Законом України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію».
3.
Рекомендувати
Комунальному
підприємству
«Приморська
центральна районна лікарня» Приморської районної ради Запорізької області:
3.1 забезпечити військово-лікарську комісію необхідною кількістю
медикаментів, інструментів, медичним і господарським майном;
3.2 направити для роботи у складі районної військово–лікарської
комісії лікарів, які мають досвід роботи з військово-лікарської експертизи
військовозобов’язаних, медичних сестер із збереженням посади та заробітної
плати за місцем постійної роботи, а також провести навчально-методичні
заняття з медичним персоналом, що залучається до роботи у складі військово–
лікарських комісій;
3.3 забезпечити проведення медичного обстеження (в т.ч. загальний
аналіз крові, сечі, ЕКГ дослідження, флюорографічне обстеження, вміст
глюкози в крові, рентгенологічне та УЗ дослідження та ін.)
військовозобов’язаних у Комунальному підприємстві «Приморська центральна
районна лікарня» Приморської районної ради Запорізької області за рахунок
загального обсягу видатків на її утримання.
4. Відповідальним за організацію роботи і взаємодію з військовим
комісаріатом та силовими структурами району в інтересах проведення заходів
мобілізації призначити головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення
корупції апарату Приморської районної державної адміністрації – Якименко
Віталія Сергійовича.
5.
З метою повного і якісного виконання плану мобілізації, для
проведення оповіщення військовозобов’язаних та керівників автогосподарствпостачальників техніки національної економіки рекомендувати:
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5.1 голові
Приморської об`єднаної територіальної громади
створити на базі комунальних підприємств: КП «Чисте місто «Приморськ», КП
«Приморське ЖЕО» Приморської міської ради дільниці оповіщення;
5.2 сільським головам створити пункти збору військовозобов’язаних і
техніки на базі сільських рад;
5.3. головам Приморської об`єднаної територіальної громади та
Новоолексіївської об`єднаної територіальної громади створити на місці
колишніх сільських рад, які були ліквідовані у зв’язку із приєднанням до
об’єднаних територіальних громад відповідні дільниці оповіщення;
5.4 Приморському райвійськкомату створити об’єднаний пункт збору
військовозобов’язаних і техніки (ОПЗВТ) на території Приморського районного
військового комісаріату;
5.5 керівникам підприємств, установ та організацій, на базі яких
створені мобілізаційні об’єкти, спільно з військовим комісаріатом для
забезпечення їх роботи:
укомплектувати особовим складом у першу чергу за рахунок тих, хто
працює на підприємстві, в установі;
забезпечити інвентарем, меблями, приладдям, засобами зв’язку наочними
матеріалами для проведення занять.
5.6 Приморському райвійськкомату підготувати необхідні документи:
інструкції, посібники, наочні матеріали та провести заняття з особовим складом
по набуттю навичок у практичній роботі.
6.
Рекомендувати Приморському відділенню поліції Бердянського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій
області:
6.1 під час відправки військовозобов’язаних до збірного пункту
обласного військового комісаріату виділяти наряд поліції для підтримання
громадського порядку і цілодобового чергування на пункті збору районного
військового комісаріату;
6.2 надавати практичну допомогу працівникам районного військового
комісаріату щодо розшуку і доставки до військового комісаріату
військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання військового обов'язку.
7.
Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ
району:
7.1 отримавши наряди військового комісаріату на постачання техніки,
виконати встановлені військовим комісаріатом заходи щодо підготовки
техніки, визначити обов’язки відповідальних осіб, розробити необхідну
документацію, створити встановлений недоторканий запас паливо-мастильних
матеріалів на 500 км пробігу, запасних частин, інструменту та приладдя;
7.2 безумовно виконувати вимоги «Положення про військовотранспортний обов’язок» затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000р. №1921 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів
України від 17.06.2015 року № 405).
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8.
Орієнтувати
районні засоби масової інформації на постійне
та широке інформування громадськості про хід призову на військову службу за
мобілізацією та створювати позитивний імідж військової служби.

9. У разі проведення чергових хвиль мобілізації першому заступнику
голови районної державної адміністрації Смирнову О.В. під час проведення
заходів мобілізації надавати голові районної державної адміністрації
інформацію про виконання цього розпорядження.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

С.А. Бєлічев

