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РІШЕННЯ

№ 27								         «24» вересня 2015р.

 ( 49 сесія 6 скликання)

Про затвердження міської програми «Проведення часткової мобілізації на території міста Орджонікідзе до кінця 2015 року»
_______________________________________________________________

З метою підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста Орджонікідзе у напрямку підготовки та проведення часткової мобілізації на території міста, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань законності і правопорядку, відповідно до ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі та на виконання 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»,   міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську програму «Проведення часткової мобілізації на території міста Орджонікідзе до кінця 2015 року» ( додаток 1).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови за напрямком роботи та на постійні депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, приватизації та регулярної політики (Шкіль А.П.), з питань законності та правопорядку, захисту справ споживачів,цивільного захисту та оборонної роботи (Литвиненко Б.Б.).


Міський голова									І.І.Цупров

Завізував:

Заступник міського голови							Є.О.Акуленко
Вик.Бєляєв, 4-18-84

Додаток 1 
до рішення 49 сесії 6 скликання
№ 27  від «24» вересня  2015 р. 


П Р О Г Р А М А
«Проведення часткової мобілізації на території
міста Орджонікідзе до кінця 2015 року»

	Загальні положення

Програма проведення часткової мобілізації на території міста Орджонікідзе до кінця 2015 року (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України від 14.01.2015 року №15/2015 «Про часткову мобілізацію», Закону України «Про затвердження указу Президента України «Про часткову мобілізацію».
Мобілізаційна підготовка місцевого значення – це комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій  до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони і захисту території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Мобілізація – комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення діяльності органів виконавчої влади району, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а рота охорони при районному військовому комісаріаті, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту району - на організацію і штати воєнного часу. 
Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад. 

	Мета та головні напрями Програми

Основною метою цієї Програми є:
- підтримання мобілізаційної готовності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;
- виконання завдань з мобілізаційної підготовки міста, проведення часткової мобілізації у встановлені терміни, роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду;
- взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання всіх форм власності, що здійснюють свою діяльність на території міста для забезпечення виконання мобілізаційних завдань у особливий період;
- вирішення проблеми забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами, під час організації оповіщення громадян, які призиваються на військову службу та відправка їх та транспортних засобів на збірні пункти та у військові частини.

	Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме:

- забезпеченню своєчасного проведення мобілізації;
- забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
- підготовці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;
- виконанню мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями міста у повному обсязі та у встановлені терміни.

4. Заходи Програми
1. Своєчасне проведення оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних засобів в місця розташування пунктів збору військовозобов’язаних та техніки.
Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат,
Керівники підприємств, установ та організацій

2. Забезпечення пунктів оповіщення, збору та постановки мобілізаційних ресурсів засобами зв’язку, документацією та обладнанням.
Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат,
ПАТ «Укртелеком»

3. Затвердження за поданням військового комісаріату, списків уповноважених для доставки повісток, нарядів, мобілізаційних повідомлень, наказів про оголошення мобілізації.
Виконавчий комітет, 
Міськвійськкомат

4. Підготовка апарату посилення, проведення занять з адміністраціями дільниць оповіщення, пунктів збору та відправки мобілізаційних ресурсів.
Виконавчий комітет,
Міськвійськкомат

5. Виділення нарядів 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

6. Виділення за погодженням з військовим комісаром необхідної кількості автомобілів для забезпечення проведення контрольного оповіщення на території міста.
Відділ транспорту та зв’язку виконкому, Міськвійськкомат

7. Організація основних видів 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
Секретар міської ради							Г.А.Тарасенко

