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Про підсумки проведення часткової мобілізації в районі протягом
2014 року та завдання, шляхи вдосконалення мобілізаційних заходів
в 2015 році
Під час проведення 1–3 черг часткової мобілізації на території
Бершадського району призвано до Збройних Сил України та інших військових
формувань 167 чоловік та 20 одиниць техніки. На протязі 2014 року було
прийнято ряд важливих розпоряджень.
За рахунок коштів благодійників, підприємств, установ, організацій,
небайдужих людей на протязі 2014 року для військовослужбовців, які
вибували в зону АТО закуплялись бронежилети (99 одиниць), шоломи (88
одиниць), одяг, взуття, медикаменти, засоби гігієни та інші необхідні речі на
суму
1млн. 196 тис грн. Забезпечено дровами 34
військовослужбовців.
За підсумками проведення 1–3 черг часткової мобілізації на території
Бершадського району встановлено, що районною державною адміністрацією,
міською та сільськими радами, керівниками підприємств, установ та
організацій проводилася певна робота, спрямована на вирішення всіх
мобілізаційних завдань.
Проаналізувавши об’єктивну інформацію про конкретні випадки, які не
сприяли виконанню завдань під час проведення 1-3 хвиль мобілізації у 2014
році визначено конкретні завдання, шляхи вдосконалення мобілізаційних
заходів в 2015 році для цього прийнято відповідні розпорядження.
Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і
військову службу» з метою забезпечення виконання мобілізаційних заходів та
на виконання рішення колегії районної державної адміністрації від 20.02.2015:
1. Першому заступнику голови райдержадміністрації Ольшевському В.Е.,
головному
спеціалісту
з
питань
мобілізаційної
роботи
апарату
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райдержадміністрації
Теслюку І.І. спільно з Бершадсько-Теплицьким
об’єднаним районним військовим комісаріатом (Іванюк С.Ю):
1.1.Забезпечити
проведення мобілізаційних заходів на території
Бершадського району.
1.2 Заслухати керівників підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, які залучаються до
виконання мобілізаційних завдань щодо
готовності до їх виконання.
1.3. Активізувати роботу робочої групи, утвореної розпорядженням голови
райдержадміністрації від 05 серпня 2014 року № 305 щодо проведення
роз’яснювальної роботи з військовозобов’язаними та членами їх сімей щодо
виконання громадянами військового обов’язку під час проведення часткової
мобілізації.
1.4. Організувати роз’яснювальну роботу на базі сектору надання
адміністративних послуг райдержадміністрації для осіб, які постраждали під
час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) та членів їх
сімей, а також членів сімей загиблих військовослужбовців про їх права та
гарантії, залучати до такої роботи представників громадських організацій.
2. Керівникам підприємств, установ і організацій району незалежно від
форм власності:
2.1 Надавати до Бершадсько-Теплицького об’єднаного військового комісаріату
відомості щодо наявності та технічного стану транспортних засобів, а також
про водіїв, які працюють на цих транспортних засобах.
2.2 Утримувати технічний стан транспортних засобів в готовності до
постачання за мобілізаційними нарядами в ході проведення часткової
мобілізації.
3. Міському та сільським головам організувати тісну співпрацю з
Бершадсько-Теплицьким об’єднаним районним військовим комісаріатом в
питаннях:
3.1 Подання уточнених відомостей на військовозобов’язаних.
3.2 Звірки карток первинного обліку з обліковими даними військового
комісаріату.
3.2 Утримання в постійній готовності пунктів збору сільської ради.
3.4 Забезпечення особистого супроводу сімей військовослужбовців, які
приймають участь у військових діях на Сході країни та демобілізованих.
4. Головному лікарю Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування
Залецькому В.А. забезпечити роботу позаштатної постійно-діючої військоволікарської комісії військового комісаріату, при чому в разі потреби режим
роботи комісії встановити ЦІЛОДОБОВО.
5. Начальнику Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області
Революку О.В.:
5.1 Вживати заходів щодо розшуку, затримання і доставки до військового
комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;
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5.2 Залучати представників органів внутрішніх справ до оповіщення
громадян, які підлягають призову з врученням персональних повісток.
6.Головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи апарату
райдержадміністрації Теслюку І.І. :
6.1. Переглянути та, у разі потреби, внести зміни до розпоряджень голови
райдержадміністрації від 06.07.2011року № 322 « Про затвердження лімітів
вилучення техніки для Збройних сил України у підприємств, установ,
організацій для забезпечення мобілізаційних людських і транспортних ресурсів
на території Бершадського району», від 25.03.2014року № 112 « Про заходи
щодо забезпечення проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів в
особливий період та мобілізаційної підготовки на території Бершадського
району», від
05 серпня 2014 року № 305 « Щодо додаткових завдань з
виконання заходів часткової мобілізації в Бершадському районі».
6.2. Про виконання зазначених завдань інформувати мене особисто через
сектор контролю апарату райдержадміністрації (Щербатюк Л.В.) щоквартально
до 30 числа останнього місяця кварталу.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О. Лободовський

