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Про пidzоmовку i провеdення спiльноzо
ло о б iлiз а цi й н о z о mр ену в ан ня

З МеТОЮ якiсноТ пiдготовки до проведення спiльного мобiлiзацiйного
тренування вiйськових KoMicapiaTiB областi 21-22 липня 202О року пiд
керiвництвом вiйськового KoMicapa Львiвського обласного вiйськового
koMrcapiaTy на тему <<управлiння проведенням мобiлiзацiт людсъких та
транспоРтниХ pecypciB на териТорii вiдповiдальностi та поставки резервiстiв
оператиВногО резервУ першоi чергИ до вiйськових частин бойового скJIаду),
забезпеченнrI yracTi у нъому органiв виконавчоi ВЛаДИэ мiсцевого
СаМОВРЯДУВаННЯ, ПiДпРиемств, установ, органiзацiй не заJIежно вiд форми
власностi та пiдпорядкування вiдповiдно до завдань, якi покладенi на них при
мобiлiзацiТ, враховуючи лист Кам'янка-Бузъкого районного вiйськового
KoMicapiaTy вiд 1 3.07 .2020 J\Ф 1 0 1 9:

1. Органам мiсцевого самоврядування Кам'янка-Бузького району:
1.1. Що 20.07.2020 пiдготувати дiлъницi i

перiЬд навчань, провести заняття з працiвниками,

районного вiйськового KoMicapiaTy потягом десяти годин розгорнути пункти
збору селищних та сiльських рад (надалi пзср). Вiдповiдальнiсть за
своечасне оповiщення, збiр i вiдправку pecypciB на фнкт збору Кам'янка-
БузькогО районногО вiйськового KoMicapiaTy (умовно) розгортання пзср,
покJIасти на голiв селищних та сiльсъких рад, як начсшIьникiв ПЗСР.

2. КерiвникаМ пiдприемств та установ Кам'янка-Бузького району
здiйснити настуцнi заходи: n

2.I. Пр" надходженнi встановленого сигн€Lлу з Кам'янка-Бузького
районного вiйськового KoMicapiary MicbKoMy головi Кам'янка-БузькоТ MicbKoT
Ради протягом дванадцяти годин розгорнути дiльницю оповiщення (надалi

пункти до розгортання у
якi призначенi до складу

ДО), директору Вищого професiйно-технiчного )л{илища J\Ъ71 м. Кам'янка-



БУЗька ГIротягом вiсiмнадцяти годин розгорIIути пункт попереднього збору
вiйськовозобов' язаних i технiки (нада-гri IIПЗВ Т).

2.2. Щля виконання завдань за призначеннrIм ДО, ППЗВТ разом з
ПРеДСТаВниками Кам'янка-Бузъкого раЙонного вiЙськового KoMicapiaTy
пiдгоryвати документацiю, примiщенrrя, де розгортаються елементи бази
МОбiлiзацiЙного розгортання, забезпечити обладнанням та майном. Пiдiбрати
i призначити основний та дублюючий скJIад ДО, ППЗВТ в кiлькостi, яка
дозвоJuIе у встановленi термiни виконати поставленi завдання.

2.З. СпРияти явцi на заняття, якi будуть проводитись Кам'янка-
БУЗЬКим районним вiйсъковим KoMicapiaToM працiвникiв, якi маютъ
вiдповiднi мобiлiзацiйнi розпорядження або призначенi до скjIаду ДО i ПЗСР.

2.4, , ПРИ Отриманнi повiдомлень вiд працiвникiв Кам'янка-Бузького
районного вiйсъкового KoMicapiaTy про викJIик працiвникiв
(ВiйСЬКОвОзобов'язаних i не вiйськовозобов'язаних) та технiки забезпечувати
i сприяти Тх своечаснiй явцi на гý/нкти, вказанi представниками Кам'янка-
Бузького районного вiйськового KoMicapiary.

-lЗ. ВiЙСьковому KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiйськового
KoMicapiaTy:

1

3.1, ЗДiйСнювати постiйний контроль за ходом пiдготовки та участi
мiськоi, lселищних, сiльських рад, пiдприсмств, установ, органiзацiй у
навчаннях.

З.2. Ща 20.07.2020 провести занrIття з особами, якi будуть з€rлr{атись
на навчання у складi елементiв бази мобiлiзацiйного розгортанюI.

З.3. У ВИПадках невиконання посадовими особами обов'язкiв щодо-.моOrлtзацtйноt пiдготовки негайно iнформувати Кам'янка-Бузьку районну
державну адмiнiстрацiю.

:+. Нача_гlьнику Кам'янка-Бузъкого вп гунП у Лъвiвськiй областi з
отриманням повiдомлення Кам'янка-Бузъкого районного вiйськового
KoМlcaplaTy забезпечити охорону пункту управлiння (2 чол. з автоматами), а
при потребi i пунктiв збору та вiдправки pecypciB (1-2 чол. з особистЫю
зброею на кожен пункт).

5. Нача_пънИку цехУ електроЗв'язку забезпечйи безперебiйну роботу
засобiв зв|язку елементiв бази мобiлiзацiйного розгортання. В перiо!. zr ,rь
22 ЛИПНЯ 2020 року розгорIIути визначенi додатковi канали зв'язку для
забезпеченнrI групи контролю пункry управлiння вiйськового KoMicapiaTy
зв'язком з елементами бази мобiлiзацiйного розгоргання.

6. Ко конанням розпорядження покласти на заступника
li адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу

Голова Христина ЗАМУЛА
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