
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
07.12.2015                               Ужгород                                         № 491   
 
 
Про план заходів із реалізації у м.Ужгород 
положень Воєнної доктрини України 
 

Відповідно до  статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Закону України "Про оборону України", Указу Президента України 
від 24 вересня 2015 року № 555/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України”  від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної 
доктрини України", на виконання  розпорядження голови Закарпатської 
обласної державної адміністрації 01.12.2015 № 444 "Про  план заходів із 
реалізації в області положень Воєнної доктрини України" та з метою реалізації 
у місті положень Воєнної доктрини України: 
 1. Затвердити план заходів із реалізації в місті Ужгород  положень 
Воєнної доктрини України, що додається. 
 2. Структурним підрозділам виконкому міської ради  про виконання 
цього плану заходів інформувати відділ оборонної та мобілізаційної роботи 
щопівроку до 1 червня та до 1 грудня. 

3. Рекомендувати :  
Ужгородському відділу поліції Головного управління  Національної 

поліції в Закарпатській області , Ужгородському міськрайонному відділу  
УДСНС у  Закарпатській області, Ужгородському  ОМВК інформацію про хід 
виконання зазначеного плану заходів подавати відділу оборонної та 
мобілізаційної роботи    щопівроку до 1 червня та до 1 грудня . 

4. Відділу оборонної та мобілізаційної роботи (Зима І.В.)  про хід 
виконання цього плану заходів  інформувати  відділ взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної 
роботи облдержадміністрації  щопівроку до 5 червня та до 5 грудня.  

5. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою . 
 
 
Міський голова         Б.Андріїв 
 
 
 



 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Розпорядження міського голови 
        07.12.2015  №  491 
 

П Л А Н 
заходів із реалізації в місті положень Воєнної доктрини України 

 
№ 
з/п 

Найменування заходів Відповідальні за 
організацію та 
виконання 

1 Організація і виконання завдань територіальної 
оборони  

Відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи 
спільно з підрозділами 
військових формувань та 
правоохоронних органів 
міста 

2 Організація цивільного захисту міста, 
забезпечення готовності сил і засобів місцевої 
підсистеми запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації 

Відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи , 
департамент міського 
господарства 

3 Організація надання підприємствами, 
установами та організаціями міста комунально-
побутових послуг і ресурсів, виробництво та 
постачання продукції  Збройним Силам України 
та іншим військовим формуванням на 
договірних засадах; надання, у визначеному 
законодавством порядку, військовим частинам 
Збройних Сил України та іншим військовим 
формуванням службових приміщень, житлової 
площі  як у мирний, так і у воєнний час 

Департамент міського 
господарства, 
відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи, 
керівники підприємств, 
установ, організацій 

4 Організація військового обліку і підготовки 
громадян України  до військової служби, у тому 
числі допризовної підготовки молоді, підготовки
призовників з військово-технічних 
спеціальностей  та військово-патріотичного 
виховання, забезпечення їх призову на строкову 
військову службу, навчальні (або перевірочні)  
та спеціальні збори під час мобілізації 

 

Ужгородський ОМВК; 
відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи; 
управління у справах 
культури, спорту, сім"ї та 
молоді; 
 управління освіти 

5 Мобілізаційна підготовка та проведення 
мобілізації у місті, у тому числі здійснення 
контролю за станом мобілізаційної готовності 
підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності, які в установленому порядку 
залучаються до виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень) 

Відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи, 
керівники підприємств, 
установ, організацій 
міста 

6 Соціально-правовий захист військовослуж- Управління соціального 



бовців міста та осіб, звільнених у запас або у 
відставку, членів їх сімей, а також членів сімей 
військовослужбовців, які загинули (померли), 
пропали безвісти, стали інвалідами під час 
проходження військової служби або потрапили в 
полон у ході бойових дій (війни) чи під час 
участі   в міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки, а також забезпечення соціальних 
гарантій військовослужбовців, працівників 
правоохоронних органів, учасників 
антитерористичної операції у Донецькій і 
Луганській областях та членів їх сімей  

захисту населення ,  
відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи 

7 Регулярне висвітлення в пресі, електронних 
засобах масової інформації матеріалів про 
внутрішньо-політичну ситуацію, міжетнічні та 
міжконфесійні відносини в місті, престиж 
військової служби, військово-патріотичне 
виховання; проведення брифінгів, семінарів, 
засідань за круглим столом, відвідування місць 
навчання молоді тощо  
 

Відділ внутрішньої 
політики, організаційної 
роботи та зв"язків з 
громадськістю; 
Ужгородський ОМВК; 
управління освіти; 
управління у справах 
культури, спорту, сім"ї та 
молоді; відділ оборонної 
та мобілізаційної роботи 

8 Виконання заходів, передбачених 
антикорупційним законодавством  

Радник міського голови 

9 Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, у 
тому числі, викликаних у результаті 
застосування зброї, та захисту населення  і 
територій від наслідків ведення воєнних дій 

Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС у 
Закарпатській області 

10 Протидія кримінально-протиправним 
посяганням, охорона і забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки      
на території міста (у тому числі під час 
військового конфлікту), охорона важливих 
державних і режимних об'єктів, визначених 
Кабінетом Міністрів України 

Ужгородський відділ 
поліції Головного 
управління Національної 
поліції в Закарпатській 
області 

11 Участь у виконанні заходів,  спрямованих  на 
додержання правового режиму воєнного і 
надзвичайного стану 

Оперативний штаб,  
військова адміністрація 

 


