
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
16.01.2015                        Ужгород                               №  12 
 
Про забезпечення проведення 
часткової мобілізації 
 
 На виконання Указу Президента України 15.01.2015 № 1743 “Про 
часткову мобілізацію” , статті 18 Закону України від 02.03.2005р № 2435-УІ 
"Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку і 
мобілізацію" з метою якісного і повного забезпечення проведення часткової 
мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста: 
 1.Зобов"язую керівників  ТОВ "Наш Добробут", ТОВ "Підзамок", ТОВ 
"Житло-Сервіс",  КП ЖРЕР-1,  КП ЖРЕР-4 ,  КП ЖРЕР-5, КП ЖРЕР-8 : 

з моменту отримання завдання на оповіщення військовозобов"язаних 
терміново  із максимальним залученням особового складу  провести, за 
поданням Ужгородського ОМВК оповіщення військовозобов"язаних відповідно 
до визначеного порядку; 
 наказом по підприємству визначити відповідальну посадову особу за 
отримання і організацію вручення повісток військовозобов"язаним; 
 щоденно подавати узагальнені дані працівникам міської ради 
відповідальним за організацію роботи дільниць оповіщення. 
 2.Працівникам міської ради відповідальним за організацію роботи 
дільниць оповіщення, забезпечити подобовий аналіз оповіщення 
військовозобов"язаних, узагальнені дані подавати у відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи  щоденно до 10.00 . 
 3.Відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв"язків з 
громадськістю (Кравчук В.В.) забезпечити інформування  мешканців міста   
про проведення часткової мобілізації на території міста. 
 4.Рекомендувати начальнику Ужгородського МВ УМВС України  в 
Закарпатській області (Калитич Є.М.): 

 відповідно до частини 3 статті 38 глави УІ  Закону України "Про 
військовий обов"язок і військову службу" організувати розшук, затримання та 
доставку до військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання 
військового обов"язку; 
 забезпечити  взаємодію з керівниками житлово-експлуатаційних 
організацій міста з питань організації вручення повісток  
військовозобов"язаним. 



 5.Керівникам підприємств, установ та організацій: 
 відповідно до затвердженого обсягу лімітів вилучення транспортних 

засобів передати в установленому порядку у визначені пункти транспортні 
засоби військовим формуванням відповідно до нарядів міського військового 
комісаріату ; 

на період проведення часткової мобілізації передавати транспортні засоби 
військовим формуванням на тимчасові потреби. 

6. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на  заступника 
міського голови  Фленька В.Ю. та військового комісара Ужгородського ОМВК 
полковника  Слюсаренка О.Б. 
 
 
Міський голова                             В.Погорелов 


