УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 15.04.2015 №72
м. Красноармійськ

Про забезпечення заходів підготовки
та проведення мобілізації людських і
транспортних ресурсів на території
м. Красноармійськ Донецької області

Відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок та військову службу», Указу
Президента України від 14 січня 2015 року № 15/2015 «Про часткову мобілізацію»,
затвердженого Законом України від 15 січня 2015 року № 113-VIII, 30 січня 2015 року
№ 40/2015 «Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у
2015 році», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1921,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.02.2015 року №67 «Про
додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році в
Донецькій області» з метою забезпечення мобілізаційної готовності, організованого
проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та заходів територіальної оборони
на території м. Красноармійськ Донецької області, керуючись статтями 36, 59, 73 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ :
1. Для виконання невідкладних заходів щодо підготовки та проведення мобілізації в
особливий період, оповіщення військовозобов’язаних при мобілізації за місцем проживання
та роботи, відправки їх на пункти збору, створити ДІЛЬНИЦІ ОПОВІЩЕННЯ (далі – ДО) на
базі таких установ:
- ДО №1 – ЗОШ № 4 (Британ) (розгортається в холі на першому поверсі )
- ДО № 2 – центр творчості та дозвілля (Ляшенко) (розгортається в приміщенні будинку)
- ДО № 3 – ЗОШ № 9 (Колесник) (розгортається в холі на першому поверсі )
1.1
Призначити відповідальними за ДО керівників установ:
- ДО № 1 – ЗОШ № 4 Британ Т.Г.
- ДО № 2 – центр творчості та дозвілля Ляшенко О.В.
- ДО № 3 – ЗОШ № 9 Колесник І.А.
1.2
Керівникам установ:
- укомплектувати ДО особовим складом, без звільнення залучених осіб від основних
обов’язків за місцем роботи;
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- разом з військкоматом розробити необхідну для роботи ДО документацію та підтримувати
її у постійній готовності;
- придбати, закласти на тривале зберігання необхідне для забезпечення роботи ДО майно та
інвентар;
- разом з військовим комісаріатом проводити заняття з особовим складом ДО для придбання
професійних навичок;
- з одержанням сигналу з військкомату на розгортання ДО на протязі 14-ти годин
підготувати її до роботи та виконати заходи згідно календарних планів.
2.
Для збору та відправки військовозобов’язаних та техніки у ЗСУ при мобілізації
на базі нижче перелічених підприємств створити ПУНКТИ і призначити відповідальними:
- ОБ’ЄДНАНИЙ ПУНКТ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗБОРУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І
ТЕХНІКИ (далі ОППЗВТ) – ПрАТ «Красноармійське АП «Укрбуд» (Губарєв), (розгортається
в адміністративному будинку ПрАТ «Красноармійське АП «Укрбуд»)
- ДОРОЖНЬО-КОМЕНДАНСЬКА ДІЛЯНКА (далі ДКД), КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНИЙ
ПУНКТ (далі КПП) – Красноармійська філія ДП «Донецький облавтодор» (Соловйов),
(розгортається на території підприємства).
2.1
Керівникам підприємств:
- укомплектувати ПУНКТИ особовим складом, без звільнення залучених осіб від основних
обов’язків за місцем роботи,
- разом з військкоматом розробити необхідну для роботи ПУНКТІВ документацію та
підтримувати її у постійній готовності.
- придбати, закласти на тривале зберігання необхідне для забезпечення роботи ПУНКТІВ
майно та інвентар.
- забезпечити ПУНКТИ необхідними засобами зв’язку та автотранспортом;
- разом з військовим комісаріатом проводити заняття з особовим складом ПУНКТІВ для
придбання професійних навичок.
- з одержанням сигналу з військкомату на розгортання ПУНКТІВ на протязі 20-ти годин
підготувати їх до роботи та виконати заходи згідно календарних планів.
3.
Для забезпечення потреб мобілізації спланувати та забезпечити виділення по
сигналу з військкомату автотранспорт:
3.1.1 ПрАТ «Красноармійське АП «Укрбуд» (Губарєв) - з моменту одержання
сигналу з військкомату; 1-вантажний бортовий автомобіль «ЗІЛ-5301» та 1 спеціальний
автомобіль «ГАЗ-32213» для одержання засобів МТЗ на протязі 14-ти годин з моменту
одержання сигналу з військкомату; автобуси для перевезення мобресурсів у кількості,
вказаній у розпорядженні військкомату на протязі 6-и годин з моменту одержання сигналу з
військкомату.
3.2
Керівникам підприємств для забезпечення оповіщення військовозобов’язаних
Красноармійсько-Селідовського ОМВК виділити автотранспорт згідно плану оповіщення.
3.3
Керівникам підприємств спланувати в мирний час заходи по забезпеченню
ПММ, оповіщенню та збору водіїв автомобілів, які залучаються для забезпечення потреб
мобілізації.
3.4
Керівникам підприємств, які виділяють транспорт для перевезення
військовозобов’язаних на ППОС до військових частин та постачають транспорт в Збройні
Сили України при мобілізації, з одержанням з військкомату розпорядження на особливий
період забезпечити заправку транспорту, по окремим відомостям та відповідно вказівок
військкомату.
4.
Для забезпечення оповіщення, збору та відправки військовозобов’язаних за
місцем роботи створити ШТАБИ ОПОВІЩЕННЯ (далі ШО) на базі нижчеперелічених
підприємств:
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- Вагонне депо Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» (Подрибенніков);
- ПрАТ «Красноармійське АП «Укрбуд» (Губарєв);
- ПАТ «Красноармійський динасовий завод» (Дерлеменко);
- Локомотивне депо Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» (Неголюк);
- Красноармійська центральна районна лікарня (Шутько);
- ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (Киселев);
- ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (Головко).
4.1.Призначити начальниками ШО перших заступників керівників підприємств.
4.2. Керівникам підприємств:
- укомплектувати ШО особовим складом, без звільнення залучених осіб від основних
обов’язків за місцем роботи;
- разом з військкоматом розробити необхідну для роботи ШО документацію та підтримувати
її в постійній готовності;
- придбати, закласти на тривале зберігання необхідне для забезпечення роботи ШО майно,
інвентар;
- забезпечити ШО необхідними засобами зв’язку та автотранспортом;
- разом з військкоматом проводити заняття з особовим складом ШО для придбання ними
професійних навичок;
- з одержанням сигналу з військкомату на розгортання ШО на протязі 14-ти годин
підготувати їх до роботи та виконати заходи згідно календарних планів.
5. Начальнику Красноармійського МВ ГУ МВС України в Донецькій області
(Михайленко) пропоную забезпечити:
- охорону пункту управління;
- охорону команди, яка відправляється за одержанням зброї, боєприпасів та запасів
матеріально-технічних засобів;
- охорону пунктів збору і відправки мобресурсів, ДО;
- охорону мобресурсів на маршрутах подачі.
6. Керівникам підприємств, організацій та закладів незалежно від підпорядкування і
форм власності на вимогу військового комісаріату оповіщати військовозобов’язаних про їх
виклик у військовий комісаріат і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом.
7. При одержанні розпорядження з військкомату організувати харчування особового
складу ДО та ПУНКТІВ по заявці військкомату в особливий період.
Директору ЗОШ № 4 Британ Т.Г.
- у їдальні школи № 4 – особовий склад ДО-1
Директору ЗОШ № 3 Саверській В.І.
- у їдальні школи №3 – особовий склад військкомату та ДО-2
Директору ЗОШ № 9 Колесник І.А.
- у їдальні школи № 9 – особовий склад ДО-3
Голові правління ПрАТ «Красноармійське АП «Укрбуд» Губарєву В.М.
- у їдальні автопідприємства – особовий склад ДКД та ОППЗВТ.
8. Відділу охорони здоров’я Красноармійської міської ради (Петриков) для
проведення медичного огляду військовозобов’язаних на пункті військкомату в мирний час
підготувати, а в особливий період, з одержанням розпорядження виділити лікарів,
медикаменти та забезпечити інструментарієм, медичним і господарчим майном згідно
розрахунку з військкомату, розгорнути медико-санітарні пости на ДО та ПУНКТАХ.
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9. ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області (Буров) з метою захисту
мобілізаційних ресурсів від зброї масового ураження:
9.1. Взяти під контроль радіаційну, хімічну та бактеріологічну обстановку на території
міста та бути в готовності до здійснення невідкладних заходів щодо знешкодження наслідків
диверсійної роботи антиурядових угруповань.
9.2. Забезпечити роботу органів державного управління, військового комісаріату та
бази мобілізаційного розгортання в умовах перешкод з електропостачання, аварій на
небезпечних хімічних підприємствах та інших перешкод техногенного та природного
характеру.
10. Цеху ТП № 14 ДФ ПАТ «Укртелеком» (Аржавітін) забезпечити виділення прямих
телефонних ліній для зв’язку з ДО, ПУНКТАМИ збору і відправки мобресурсів виключно
на мобілізаційний період, а також позачергове надання військкомату телефонного зв’язку з
сільськими, селищними радами, підприємствами, які мають ШО для передачі сигналів
оповіщення і одержання від них необхідних доповідей.
11. ТОВ ТК «Орбіта» (Баркулов) при одержанні розпорядження з військкомату
оголосити мобнаказ по місцевому телебаченню.
12. Редакції газети «Маяк» (Ветошко) при одержанні з військкомату розпорядження
на особливий період у найближчому номері газети опублікувати мобнаказ.
13. Красноармійському геріатричному пансіонату з психоневрологічним відділенням
(Бондар) з одержанням з військкомату розпорядження на особливий період видати речове
майно згідно з накладними в кількості, вказаній у розпорядженні.
14. ЦПЗ №8 ДД УДППЗ «Укрпошта» (Шевченко) з одержанням з військкомату
розпорядження на особливий період забезпечити газетами на пунктах збору військкомату в
кількості та в строки, вказані в розпорядженні з розрахунку 5-8 екземплярів на кожний
мобілізаційний елемент.
15. Рішення виконавчого комітету міської ради № 191 від 13.08.2014 вважати таким,
що втратило чинність.
16.Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на
Красноармійсько-Селідовський ОМВК (Рак), відділ з питань надзвичайних ситуації,
цивільного захисту населення, мобілізаційної та адміністративної роботи міської ради
(Малишева), контроль – на заступника міського голови Балашова В.Ю.
В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

