
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

        РІШЕННЯ 
 

«____» ___________ 2020 року                     м. Шепетівка                                     №  ____ 
 
Про організацію збору та постачання 
мобілізаційних ресурсів міста Шепетівки на 
випадок мобілізації 
 
      З метою гарантованого забезпечення виконання завдань мобілізації в особливий період, на  
пропозицію Шепетівського об’єднаного міського військового комісаріату (далі ОМВК) від 
08.07.2020 № 486,  у відповідності до статей 15, 16 Закону України «Про оборону України», 
статей 18, 21, 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,  статей 38, 43 
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2000 року №1921 «Про затвердження Положення про військово-
транспортний обов’язок», керуючись статтями 17, 18, 36 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», за планом мобілізаційних заходів, передбачених у місті,  
виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
ВИРІШИВ:     
 
        1. Створити на випадок мобілізації в Україні або окремо у нашому регіоні на базі 
комунальних підприємств міста дільниці оповіщення військовозобов’язаних (далі ДОВ) без 
звільнення працівників від виконання основних обов'язків за місцем роботи: 
   ДОВ № 1 – Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного 
господарства; 
   ДОВ № 2 – Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство.       
        1.1. Керівникам зазначених підприємств:  
        - за погодженням з Шепетівським ОМВК призначити начальника дільниці оповіщення та  
8 – 10 посильних з числа військовозобов’язаних  працівників, та покласти на них обов’язки, що 
розроблені комісаріатом; копії наказів надати до військового комісаріату, та  головному 
спеціалісту по мобілізаційній та оборонній роботі виконавчого комітету міської ради; 
       - дільницю оповіщення забезпечити службовим приміщенням, майном та інвентарем згідно 
вимог військового комісаріату; 
       - посильним для оповіщення за необхідності виділяти автомобіль; 
       - забезпечувати можливість відпочинку посильним за чергування у вечірній час за рахунок 
робочого часу. 
        1.2. Начальникам дільниць оповіщення графік чергування посильних погоджувати з 
військовим комісаром та керівником свого підприємства. 
 
        2. Створити на випадок мобілізації в Україні або окремо у нашому регіоні на базі 
Шепетівського міського будинку культури пункт попереднього збору військовозобов’язаних 
(далі ППЗВ). Начальником адміністрації ППЗВ призначити директора міського будинку 
культури Талімончук Вікторію Іванівну.  
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        2.1. Директору будинку культури своїм наказом  за погодженням з Шепетівським ОМВК 
призначити 5 - 6 працівників в адміністрацію ППЗВ з числа працівників закладу, та покласти на 
них обов’язки, що розроблені комісаріатом. ППЗВ забезпечити службовим приміщенням, 
майном та інвентарем згідно вимог військового комісаріату. Копії наказу надати до військового 
комісаріату, та  головному спеціалісту по мобілізаційній та оборонній роботі виконавчого 
комітету міської ради. 
  
       3. Створити на випадок мобілізації в Україні або окремо у нашому регіоні на базі гаража ДП 
«Шепетівське лісове господарство» пункт попереднього збору техніки (далі ППЗТ). 
Начальником адміністрації ППЗТ призначити головного механіка підприємства Васяновича 
Олександра Георгійовича.  
       3.1. Директору ДП «Шепетівське лісове господарство» своїм наказом за погодженням з 
Шепетівським ОМВК призначити 3 - 4 працівники в адміністрацію ППЗТ з числа працівників 
підприємства, та покласти на них обов’язки, що розроблені комісаріатом. Копії наказу надати до 
військового комісаріату, та  головному спеціалісту по мобілізаційній та оборонній роботі 
виконавчого комітету міської ради. 
 
       4. Головному спеціалісту по мобілізаційній та оборонній роботі виконавчого комітету 
       на випадок мобілізації в Україні або окремо у нашому регіоні: 
       4.1 Розробити та затвердити на сесії міської ради програму забезпечення заходів збору і 
постачання мобілізаційних ресурсів, та підготувати, при необхідності, пропозиції до міського 
голови про виділення коштів з міського бюджету на фінансування зазначеної програми, якою 
передбачити:               
          - перевезеня пасажирським автотранспортом орієнтовно 300 військовозобов’язаних до 
місць призначення (навчальних центрів ЗСУ та військових частин), для чого укласти відповідні 
договори з перевізниками; 
          - перевезення вантажними автомобілями з м. Хмельницького та с. Цвітохи майна, зброї та 
боєприпасів для комплектування роти охорони, для чого укласти відповідні договори з 
перевізниками. 
        4.2  Налагодити взаємодію задіяних перевізників з Шепетівським ОМВК. 
        4.3. Організувати на випадок мобілізації пункти заправки ПММ  на базі мереж АЗС  у місті, 
на яких забезпечити незнижуємий запас ПММ відповідно до розрахунків ОМВК для техніки, що 
вилучається по мобнарядам, про що укласти відповідний договір з одним із власників мереж 
АЗС у місті. Заправку транспортних засобів проводити за рахунок постачальників 
мобілізаційних ресурсів. 
 
        5. Пропонувати військовому комісару Шепетівського об’єднаного військового міського 
комісаріату: 
        5.1 На підставі методичних матеріалів щодо організації оповіщення, збору та постачання 
мобілізаційних ресурсів військовими комісаріатами, затверджених командувачем Оперативного 
Командування «Захід», розробити відповідні інструкції та інші необхідні документи для ДОВ, 
ППЗВ, ППЗТ. 
        5.2. Погодити з керівниками підприємств  і установ підбір кандидатур в адміністрації ДОВ,  
ППЗВ та ППЗТ, довести вимоги щодо обладнання та оснащення цих утворень.  
        5.3. Забезпечити ДОВ, ППЗВ, ППЗТ  необхідною документацією, та регулярно проводити 
заняття з персоналом дільниць оповіщення та пунктів попереднього збору щодо організації 
роботи, спланувати та періодично проводити заняття з персоналом дільниць та пунктів; 
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        5.4. Під час планових перевірок зазначених підприємств і установ проводити також 
перевірку готовності дільниць оповіщення та пунктів попереднього збору мобілізаційних 
ресурсів. 
        5.5. Налагодити взаємодію з перевізниками, що залучатимуться виконавчим комітетом за 
договорами до перевезення військовозобов’язаних, майна, озброєння і боєприпасів. 
        5.6. У випадку проведення мобілізації: 
        - виділяти співробітників військомату в групи оповіщення військовозобов’язаних  для 
надання консультацій військовозобов’язаним та членам їх родин; 
        - виділяти співробітників військомату для організації техогляду на ППЗТ. 
 
        6. Пропонувати начальнику Шепетівського районного відділу поліції ГУНП в 
Хмельницькій області на випадок мобілізації в Україні або окремо у нашому регіоні: 
        6.1. Забезпечити охорону громадського порядку нарядами поліції на пункті попереднього 
збору військовозобов’язаних, що організовується в міському будинку культури. 
        6.2. Забезпечити поліцейський супровід на автомобілі при транспортуванні майна, зброї і 
боєприпасів за заявками Шепетівського об’єднаного міського військового комісаріату; 
        6.3. Виділяти поліцейський супровід посильним дільниць оповіщення 
військовозобов’язаних для забезпечення безпеки та громадського порядку. 
        6.4. Організувати розшук військовозобов’язаних, що ухиляються від мобілізації або 
змінили місце проживання, у відповідності до законодавства. 
 
        7. Пропонувати редакціям газет «Шепетівський вісник», та «День за днем» на випадок 
мобілізації в Україні або окремо у нашому регіоні в черговому номері газети, що готується до 
друку, розмістити наказ військового комісара Шепетівського ОМВК про проведення мобілізації, 
текст оголошення доставляється представником військового комісаріату. 
 
        8. Пропонувати директору ТОВ ТРК «Лайк ТВ» на випадок мобілізації в Україні або 
окремо у нашому регіоні розмістити оголошення наказу військового комісара про мобілізацію в 
телевізійному і радіо ефірі. Текст оголошення доставляється і зачитується представником 
військового комісаріату. 
         
        9. Рішення виконавчого комітету від18.02.2016 № 36 зі змінами (рішення виконкому від 
16.05.2016 № 106) вважати таким, що втратило чинність. 
 
        10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови  Володимира Вихівського. 
 
 
 
Міський голова       Михайло  Полодюк 
 
 
 
 
 
 
 


