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yKPAiHA
КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАИОННЛ ДЕРХtЛВНА АДМIНI С ТРЩIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Ц 'СUlrусr *Э/9 0.?м. Кам'янка-Бузька .Г r' S 3 - О8 /l'g

Про пidzоmовlч i провеdення
спiл ьн о z о м о б iлiз а oqi йн о z о
mренування

Вiдповiдно до Законiв УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiii>,
кПро мобiлiзацiйну пiдгOтовку та мобiлiзацiю>, плану пiдготовки вiйськових
KoMicapiaTiB Львiвськоi областi на 2а119 piK, враховуючи лист Кам'янка-
Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy вiд 15.07.2019 Ns2296 у перiод з 23
по 24 липня 20119 року пiд керiвництвом вiйськового KoMicapa Львiвського
обласного вiйськового KoMicapiaTy буд. проведене спiлъне мобiлiзацiйне
тренуванrrя з вiйськовими комiсарiатами Львiвсъкоi областi.

З метою якiсноi пiдготовки до TpeHyBaHHrI та всебiчного забезпечення
yracTi органiв виконавчоТ влади, мiсцевого самоврядуваннrI, пiдприемств,
установ, органiзацiй не залежно вiд форми власностi та пiдпорядкування
вiдповiдно до завдань, якi покладенi на них при мобiлiзацii:

1. Виконкомам селищних та сiльських рад Кам'янка-Бузького району:
1.1. .Що 22.07.20|9 пiдготувати дiльницi i пункти до розгортання у перiод

навчань, провести заняття з працiвниками, якi призначенi до скJIаду
адмiнiстрацiй пунктiв (дiльницъ) спiльно з вiйськовим KoMicapiaToM.

1.2. Т|ри надходженнi встановленого сигн€Lпу з вiйськового KoMicapiaTy
потягом десяти годин розгорнути пункти збору селищних та сiльських рад
(надалi ПЗСР). Вiдповiдальнiсть за своечасне оповiщення, збiр i вiдправку
pecypciB на пункт збору вiйськового койсарiаry (умовно), розгортання ПЗС&
покласти на сеJIищних та сiльських голiв, як начаJIьникiв ПЗСР.

2. Керiвникам пiдприсмств та установ Кам'янка-Бузького району
здiйснити HacryrтHi заходи:

2.|. Ilри надходженнi встановленого сигнаJý/ з вiйськового KoMicapiaTy,
головi Кам'янка-БузькоТ MicbKoT ради протягом дванадцяти годин розгорнути
дiльницю оповiщення (надалi ДО), директору ВПУ J\b71 м. Кам'янка-Бузька
протягом вiсiмнадцяти годин розгорнути пункт попереднього збору
вiйськовозобов'язаних i технiки (надалi IIПЗВТ).

2.2. fuя виконання завдань за шризначеннrIм ДО, ППЗВТ разом з
представниками вiйСькового KoMicapiaTy пiдгоryвати документацiю,
примiщення, де розгортаються елементи бази мобiлiзацiйного розгортання,
забезпечити обладнанням та майном. Пiдiбрати та призначити основний та



дубrпоючий склад ДО, ППЗВТ в кiлькостi, яка дозвоJutе у встановленi термiни
виконати поставленi завдання.

2.З. Сприяти явцi на заняття, якi будуть проводитись вiйськовим
KoMicapiaToм працiвникiв, якi мають вiдповiднi мобiлiзацiйнi розпоряДження
або призначенi до скJIаду дiльниць i пунктiв.

При отриманнi повiдомленъ вiд працiвникiв вiйськового KoMicapiaTy про
виюIик працiвникiв (вiйськовозобов'язаних i не вiйсъковозобов'язаних) Та

тqхнiки забезпечувати та сприrIти ix своечаснiй явцi на rrункти, вказанi
представниками вiйськового KoMicapiaTy

3. ТВО. вiйськового KoMicapa Кам'янка-Бузького районного вiЙськового
KoMicapiaTy:

З.1. Здiйснювати постiйний контроль за ходом пiдготовки та yracTi
сiлъських, селищних рад, пiдприемств, установ, органiзацiй у навчаннях.

3.2. Що 22.07.2019 провести занrIття з особами, якi будуть з€rл)л{атись на
навчаннrI у складi елементiв бази мобiлiзацiйного розгортання.

3.3. У випадках невиконання посадовими особами обов'язкiв щодо
мобiлiзацiйноi пiдготовки негайно iнформувати районну державIIу
адмiнiстрацiю.

4. Начальнику Кам'янка-Бузъкого ВП ГУ F{У у Львiвськiй областi з
отриманням повiдомленнr{ вiйськового KoMicapiary забезпечити охорону пункту

управлiння (2 чол. з автоматами), а при потребi i пунктiв збору та вiдправки
pecypciB (1-2 чол. з особистою зброею на кожен гryнкт).

5. Нача_гlьнику Львiвськоi фiлii ПАТ <<Укртелеком) ЦТП Nч9 (РЩТ Ns131
м. Кам'янка-Бузька) забезпечити безперебiйну робоry засобiв зв'язку елементiв
бази мобiлiзацiйного розгортаннrI. В перiод з 2З по 24 липня 2019 року
розгорнути визначенi додатковi кан€Llrи, зв'язку дJuI забезпеченнrI групи
контролю пункту управлiння вiйськового KoMicapiary зв'язком з елементами
бази мобiлiзацiйного розгортання.

6. Контроль за виконанняIчI розrrорядження покJIасти на заступника голови

райдержадмiнiстрацiТ згiдно з розподiлом функцiонапьних обов'язкiв.

Перший заступник голови
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