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Про підготовку та забезпечення  заходів   
шостої  черги часткової мобілізації  
в м.Ужгороді  
 
 Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної 
держадміністрації 18.06.2015 № 29-рк "Про підготовку та забезпечення заходів 
шостої черги часткової мобілізації", листа Ужгородського ОМВК 03.07.2015 № 
4619 та з метою якісного і повного забезпечення проведення часткової 
мобілізації людських і транспортних ресурсів на території м.Ужгорода: 
 1. Начальникам дільниць оповіщення  (далі ДО) ДО №1- ТОВ "Наш 
Добробут",  ДО №2 -"ТОВ "Підзамок", ДО №3 - КП ЖРЕР №1, КП ЖРЕР №5, 
ДО № 4 -КП ЖРЕР №4,  ДО №5  ТОВ"Житло-Сервіс", КП ЖРЕР №8: 
 розгорнути дільниці оповіщення на базі ЖРЕРів; 
 залучити  необхідну кількість особового складу для виконання завдань; 
 організувати цілодобове чергування; 
 з моменту отримання  розпорядження Ужгородського ОМВК терміново 
провести оповіщення військовозобов"язаних  відповідно до  визначеного 
порядку. 
 2. Рекомендувати  Ужгородському МВ УМВС України  в Закарпатській 
області : 

 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. 
 3. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності 
м.Ужгорода : 
  забезпечити в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття 
громадян, які призиваються на військову службу в Ужгородський ОМВК; 
 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; 

забезпечити виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, 
транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг 
Збройним Силам України та іншим військовим формуванням України. 
 4. Відділу  внутрішньої політики, організаційної роботи та зв"язків з 
громадськістю  на сайті міської ради розміщувати інформацію   про проведення 
часткової мобілізації на території міста. 

5. Редакції газети “Ужгород” інформувати населення про позитивний 
досвід організації мобілізаційних заходів, соціальні гарантії для 
військовослужбовців -учасників антитерористичної операції та опублікувати 
Наказ військового комісара "Про призов військовозобов"язаних на військову 
службу під час мобілізації, в особливий період". 
 6. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на  заступника 
міського голови  Фленька В.Ю. та т.в.о. військового комісара Ужгородського 
ОМВК  Лущакевича С.Є . 
 
 
 
Міський голова         В.Погорелов 
 
 
 
 


