
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 19.06.2015 р.                   м. Бурштин                                        № 140 

 

 

Про підготовчі заходи щодо проведення 

 в м. Бурштині та с. Вигівка 6-ї черги  

часткової мобілізації відповідно до  

Указу Президента України від 14.01.2015р. 

 №15/2015 «Про часткову мобілізацію» 

Відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015р.  №15/2015 «Про часткову 

мобілізацію»: 

1. Організаційному відділу (О. Кравчишин): 

- продовжувати інформаційне супроводження проведення заходів часткової 

мобілізації із залученням місцевих засобів масової інформації та радіомовлення, 

оприлюднення інформації стосовно посадових осіб підприємств, установ та 

організацій всіх форм власності, які протидіють або саботують проведення заходів 

часткової мобілізації, а також забезпечувати інформування населення про позитивний 

досвід організації мобілізаційних заходів, соціальної гарантії для військовослужбовців 

– учасників АТО; 

- забезпечити виготовлення та розповсюдження у м. Бурштині та с. Вигівка 

додаткової інформаційної продукції (листівки, плакати тощо) з питань організації 

мобілізаційних заходів та мобілізаційної підготовки. 

 

2. Головному спеціалісту з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи (Т. Батько): 

 

- продовжувати роботу з керівниками підприємств, установ та організацій 

всіх форм власності щодо забезпечення оповіщення та відправлення 

військовозобов’язаних і транспортних засобів до відповідних пунктів збору; 

- продовжити проведення оперативних нарад з питань забезпечення безпеки 

громадян і захисту найважливіших об’єктів інфраструктури в місті; 

 

3. Військовому комісаріату: 

 

- вносити пропозиції міському голові на покращення ходу мобілізації та 

необхідної допомоги у вирішенні питань мобілізації; 

- своєчасно подавати до РВ УМВС в області списки військовозобов’язаних, 

які ухиляються від виконання військового обов’язку для здійснення приводу до 

військового комісаріату; 



- формувати мобільні групи оповіщення військовозобов’язаних із залученням 

працівників РВ УМВС в області та виконкому міської рад.  

 

4. Головному спеціалісту з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи (Т. Батько) та столу військового обліку:  

 

В ході підготовчих заходів до 6 (шостої) хвилі часткової мобілізації: 

- уточнити місце знаходження військовозобов’язаних, для чого здійснити 

обхід кожного будинку с. Вигівка та подати уточнені списки жителів чоловічої статі 

віком від 1965 по 1994 р.н. в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel 2003 -

2007 у Галицько-Рогатинський комісаріат. За необхідності провести звірку із Центром 

надання адміністративних послуг для виявлення громадян які змінили місце 

проживання без відома міської ради. Уточнені списки подати у військомат; 

- бути в готовності до перевірки достовірності та повноти наданих облікових 

даних та ведення військового обліку; 

- заслухати на сесії міської ради питання щодо виконання завдань мобілізації 

покладених на міську раду; 

- провести зустрічі з мешканцями населених пунктів міської ради, щодо 

важливості виконання завдань мобілізації та військового обов’язку кожним 

громадянином України, та важливості обороноздатності України, на які запросити 

представників військового комісаріату; 

- інформувати письмово військовий комісаріат до 1 липня 2015 року про 

виконані заходи та про готовність до проведення 6 (шостої) черги часткової 

мобілізації. 

 

В ході проведення мобілізації: 

- при надходженні сигналу на розгортання пункту збору від військового 

комісаріату зібрати групу і забезпечити своєчасне оповіщення і прибуття громадян за 

врученою повісткою згідно ст. 18 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну 

підготовку»; 

- при відмові військовозобов’язаного отримувати повістку складати акт про 

відмову; 

- при неприбутті військовозобов’язаного до військомату надавати інформацію 

про його місце знаходження в РВ УМВС в області;  

- щоп’ятниці до 16:00 надавати військовому комісаріату доповідну записку по 

хід виконання заходів мобілізації за тиждень. 

- підтримувати в постійній готовності до роботи пункти збору. 

 

5. Керівникам підприємств, установ організацій міста незалежно від форм 

власності: 

 

- провести уточнення даних військового обліку військовозобов’язаних, а 

також наявності та технічного стану автомобільного та спеціалізованого транспорту; 

- подати до військового комісаріату оновлені списки працюючих на 

підприємстві, організації, установі співробітників; 

- забезпечити оповіщення та прибуття військовозобов’язаних до військового 

комісаріату; 

 

6. Директору КП «Житловик» та установам, що здійснюють експлуатацію будинків, 

а також власникам будинків своєчасно подавати необхідні відомості про 

призовників і військовозобов’язаних районному військовому комісаріату, 

військово-облікове бюро, на яких покладено обов’язки ведення обліку, контроль 



за виконанням призовниками і військовозобов’язаними правил військового 

обліку, а також оповіщення їх про виклик до військового комісаріату. 

 

7. Рекомендувати РВ УМВС в області ( А. Воробчак): 

 

- проводити розшук, затримання і доставку до військового комісаріату 

громадян, які  ухиляються від виконання військового обов’язку, надсилати у 

двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування 

відомості про виявлені випадки виявлення громадян. Які не перебувають, проте 

повинні перебувати на військовому обліку (згідно ст.. 38 п. 3 Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу»); 

- притягувати до відповідальності посадових осіб, які перешкоджають 

проведенню заходів часткової мобілізації під час оповіщення, збору та відправки 

військовозобов’язаних. 

 

8. Головному лікарю КО  «Бурштинська центральна міська лікарня» С. Сопільняку 

повідомляти в триденний строк військовий комісаріат про 

військовозобов’язаних, які перебувають на стаціонарному лікуванні. 

 

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця – Галицько-Рогатинського 

ОРВК (К. Яковлев). 

 

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови В. Гулика.      

   

  

 

 

 

Міський голова                                                          П. Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


