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МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
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РІШЕННЯ

   №  225                                                                                                 « 22 »  липня  2015 року

Про проведення часткової мобілізації
на території міста Орджонікідзе 
в липні-вересні 2015 року
__________________________________


З метою підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста Орджонікідзе з  підготовки  до проведення часткової мобілізації на території міста, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань законності і правопорядку, на підставі п.8 Указу Президента «Про часткову мобілізацію» №15/2015 від 14.01.2015р., затвердженого Законом України №113-VIII від 15.01.2015р., ст.18, ст.21 та ст.22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», керуючись ч.1 ст. 26, ст.36, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.7 ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», враховуючи положення розділу II Інструкція з організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої наказом Міністра оборони України №660 від 15.12.2010р., виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план-наряд підприємствам, установам, організаціям на проведення оповіщення та призов військовозобов’язаних за мобілізацією (додаток 1).

Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат

2. Забезпечити своєчасне та повне виконання плану-наряду, затвердженого п.1 цього рішення, а також своєчасного оповіщення та забезпечення явки військовозобов’язаних і транспортних засобів постачальниками в місця розташування пунктів збору військовозобов’язаних та техніки.
								    Виконавчий комітету,
									Міськвійськкомат
				     Керівники підприємств, установ та організацій   

3. Забезпечити тісну взаємодію підприємств, установ та організацій із міським військовим комісаріатом; 

Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат,
Керівники підприємств, установ та організацій

4. Запровадити щотижневий (термін: кожної п’ятниці) аналіз виконання плану-наряду, затвердженого п.1 цього рішення, про результати якого доповідати військовому комісару (термін: кожного понеділка).

Міськвійськкомат

5. Здійснювати щотижневе (термін: щопонеділка) підведення висновків за результатами проведеного керівниками підприємствами, установами та організаціями оповіщення та явки військовозобов’язаних на підставі аналізу військового комісаріату.
Виконавчий комітет

6. Інформацію про результати висновку та дані про порушення, допущені під час оповіщення направляти до прокуратури для надання правової оцінки та вжиття, у встановленому законом порядку, прокурорського реагування.

Прокуратура міста

	7. Забезпечити виявлення військовозобов’язаних, які проживають на території м.Орджонікідзе, і не перебувають на військовому обліку та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць. Включення виявлених військовозобов’язаних до військового обліку та направлення до військових комісаріатів громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць

Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат 

8. Забезпечити пункти оповіщення, збору та постановки мобілізаційних ресурсів засобами зв’язку, документацією та обладнанням.

Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат,
ПАТ «Укртелеком»

9. Затвердити за поданням військового комісаріату, списки уповноважених для доставки повісток, нарядів, мобілізаційних повідомлень, наказів про оголошення мобілізації. Забезпечити залучення за потребою міськвійськкомату найманих працівників для проведення оповіщення військовозобов’язаних.

Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат,
МКП «ЖЕО»

10. Підготовити апарат посилення, провести заняття з адміністраціями дільниць оповіщення, пунктів збору та відправки мобілізаційних ресурсів.

Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат

11. Забезпечити  наряд для охорони перевезення таємних документів і спеціальної техніки, забезпечення охорони громадського порядку на території військового комісаріату під час проведення зборів мобілізаційних ресурсів.   
                             
                                                 МВ ГУ УМВС, 
Міськвійськкомат

12. Забезпечити залучення за погодженням з військовим комісаром необхідну кількість автомобілів для забезпечення проведення контрольного оповіщення на території міста та відправки військовозобов’язаних до військових частин.                   
Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат,
Міська дільниця Нікопольського УЕГГ

13. Організувати основні види забезпечення дій органів управління державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій міста в особливий період: медичне, радіаційне, інженерне, протипожежне, транспортне.
Центральна міська лікарня,
ЦПМСД,
Відділ містобудування та архітектури виконкому,
МВ ГУ ДС НС,
 Керівники підприємств, установ та організацій

14. Посилити роботу з розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від призову за мобілізацією. Забезпечити повне виконання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо розшуку та доставки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку до міського військового комісаріату. Забезпечити виконання плану розшуку.
МВ ГУ УМВС
	
15. Провести роз’яснювальну роботу з медичним персоналом, який залучається до роботи у міському військовому комісаріаті. Довести вимоги кримінальної відповідальності за підробку документів та занесення до офіційних документів завідомо неправдивих даних. Взяти на контроль роботу військово-лікарняної медичної комісії.
Центральна міська лікарня,
ЦПМСД,
Прокуратура міста,
Міськвійськкомат

16. Посилити роз’яснювальну роботу серед населення 
Головний редактор газети
«Козацька вежа»
Керівники підприємств, установ,
організацій

17. Постійний контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шаповала О.М.







Міський голова									І.І.Цупров

Завізували:

Заступник міського голови							Є.О.Акуленко





















Вик.Беляєв 4-18-84

