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УКРАЇНА
 ВОЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я


Від 30.04.2014 р. № 029                                                      смт. Воловець
  
Про стан мобілізаційної готовності
на території Воловецької селищної ради
на 2015 рік
       
                   
         Заслухавши та обговоривши інформацію військово-облікових працівників Воловецької селищної ради В’ячало М.М. та Комар О.М. виконком селищної ради  відзначає,  що мобілізаційна підготовка Воловецької селищної ради проводилася згідно з вимогами Конституції України, Законів України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ”, „Про місцеве самоврядування ”, „Методичних вказівок щодо контролю за станом мобілізаційної підготовки і рівнем мобілізаційної готовності органів місцевого самоврядування ”, Плану мобілізаційної підготовки Воловецької селищної ради на 2015 рік та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки. Військово-обліковими працівниками проводиться певна робота по мобілізаційній підготовці. 
          Важливим напрямком роботи мобілізаційної підготовки є :
      - ведення картотеки первинного обліку військовозобов’язаних ;
      - виклик допризовної молоді, призовників та військовозобов’язаних за вимогами військового комісаріату і забезпечення  своєчасного прибуття, в разі проведення медичної комісії по приписці або  по призову, проведення  призовної комісії та комісії  по приписці юнаків  до призовної дільниці;
      проведення медичного пере освідчення  призовників та військовозобов’язаних;
      прийняття  військовозобов’язаних на навчальні збори;
      проведення навчальної , перевірочної роботи або бойової тривоги військовозобов’язаних призначених в апарат посилення ОРВК для розгортання дільниці оповіщення та інших  елементів бази моб. розгортання;
	ведення роботи з учасниками та інвалідами великої вітчизняної війни, учасниками бойових дій. 

 Основні зусилля протягом  року в мобілізаційній підготовці були зосереджені на виконання заходів четвертої та п’ятої хвиль мобілізації. 
      Військово-обліковими працівниками здійснюється  звірка даних карток первинного обліку і списку призовників з особовими картками  підприємств, установ,  організацій  , які знаходяться на території  селищної ради. Проводиться певна робота   по виявленню  військовозобов’язаних, які постійно  або тимчасово проживають  на території , що обслуговується  і не перебувають  на військовому обліку, та допризовників , які не пройшли приписку по призовних дільницях. Вносяться до карточок первинного обліку  військовозобов’язаних  і списків призовників зміни, які стосуються освіти, місця роботи, посади, сімейного стану та місця проживання .  
             Протягом року  працівники селищної ради та апарат посилення дільниці оповіщення  залучались до слідуючих мобілізаційних заходів.
             В січні 2015 року тактично-стройові заняття з бойової готовності, тренування з практичного розгортання пункту збору селищної ради, участь  в заняттях з групами контролю військового комісаріату
              План мобілізаційної підготовки Воловецької селищної ради на 2015 рік виконано в повному обсязі.
              Разом з тим  необхідно :
       Посилити роботу, по проведенню агітації населення  визначеної категорії , щодо переваг контрактної служби.
       Покращити  роботу  з призовниками.
       Посилити  комплекс заходів, щодо мобілізаційної готовності  на території Воловецької селищної ради.
               Керуючись пунктом 22, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи вищенаведене ,  виконком Воловецької селищної ради вирішив :

	Інформацію військово-облікових працівників  взяти до відома ( додається).

       2. Здійснювати постійний контроль за постановкою на облік та зняттям з обліку військовозобов’язаних відповідно до керівних документів.
      3.  Проводити навчальну, перевірочну або бойову тривогу  в підприємствах , організаціях, установах , незалежно від  підпорядкування та форми власності один раз на рік.
       4. Виконати в повному обсязі  план мобілізаційної підготовки селищної ради на 2015 рік.
       5. Провести в повному обсязі оповіщення призовників, які підлягають черговому призову до Лав Збройних сил України та інших військових формувань протягом 2015 року.
      6. Підготувати звіт з питань мобілізаційної готовності. 





   Селищний голова :                                                           В.В.Панасович

