Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
17-ої сесії ___VI___скликання
від __31.01.__ 2014р. № 325
м.Берегово

_ VI _összehívású_17_ülésszaka
2014.01.31.én kelt__325__sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про Програму мобілізаційної підготовки
Берегівського району на 2014 рік
Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Програму мобілізаційної підготовки Берегівського району на 2014 рік
(далі - Програма) затвердити (додається).
2. Відповідальним структурним підрозділам
забезпечити виконання заходів з реалізації Програми.

райдержадміністрації

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань законності, правопорядку, регламенту та депутатської
етики (Кантор С.С.).

Голова ради

Ю.Кноблох

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«31»__01__2014р. № 325

ПРОГРАМА
мобілізаційної підготовки Берегівського району на 2014 рік
Загальні положення
Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 03.07.2006 року № 894-09 «Про затвердження Положення про
мобілізаційну підготовку національної економіки» із врахуванням реального
стану мобілізаційної підготовки району.
Програма базується на принципах та положеннях Законів України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про
правовий режим воєнного стану» та «Про правовий режим надзвичайного
стану», Указу Президента України від 15.06.2004 року № 648 «Про воєнну
доктрину України», постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006
року № 894-09 «Про затвердження Положення про нормоване забезпечення
населення основними продовольчими та непродовольчими товарами в
особливий період» та Програми мобілізаційної підготовки Закарпатської
області на 2014 рік.
Відповідно до мобілізаційного плану Берегівського району розроблена
Програма містить заходи, спрямовані на досягнення готовності господарства
району, органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій до функціонування в особливий період.
Мета Програми
Заходи Програми орієнтовані на забезпечення виконання завдань з
мобілізаційної підготовки району, проведення мобілізації у встановлені
терміни, роботи підприємств, установ і організацій та життєзабезпечення
населення в умовах особливого періоду.
Метою Програми є підвищення якості мобілізаційної підготовки, рівня
мобілізаційної
готовності
райдержадміністрації,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій які задіяні до виконання
мобілізаційних завдань.
Пріоритетні напрямки Програми
Пріоритетними напрямками Програми передбачається:
забезпечення готовності системи управління до функціонування в умовах
особливого періоду;
проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань;
здійснення заходів щодо планування і підготовки до технічного прикриття в
особливий період об’єктів, споруд і транспортних магістралей оборонного та
загальнодержавного значення;
здійснення заходів з підготовки до нормованого (у разі необхідності)
забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими
товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв’язку, транспорту,
комунальними та побутовими послугами;

підготовка керівного складу райдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій до дій у разі мобілізації;
здійснення, відповідно до повноважень, контролю за станом мобілізаційної
підготовки та рівнем мобілізаційної готовності. органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій.
Основні заходи Програми
1.Уточнення та відпрацювання оперативно-мобілізаційних документів
мобілізаційного плану району на особливий період.
Сектор з питань запобігання та протидії
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації
спільно з організаційним відділом
апарату райдержадміністрації
Термін: протягом 2014 року
2. Уточнення та доопрацювання мобілізаційного плану сільських
(селищної) рад району на особливий період.
Сектор з питань запобігання та протидії
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації
спільно з виконкомами сільських
(селищної) рад району
Термін: протягом 2014 року
3.Заходи з підготовки до нормованого забезпечення населення:
а) уточнення розрахунків чисельності населення відповідно до змін
постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 732-05 «Про
затвердження переліку груп населення та норм споживання основних
продовольчих і непродовольчих товарів за групами нормованого забезпечення в
особливий період».
Сектор з питань запобігання та протидії
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації
спільно з управлінням економічного
розвитку
та
торгівлі
райдержадміністрації
Термін: до 1 грудня 2014 року
б) уточнення можливостей виробників продовольчих і непродовольчих
товарів та проведення розрахунків потреби в основних продовольчих і
непродовольчих товарах, потреби підприємств торгівлі та громадського
харчування для нормованого забезпечення населення в особливий період.

Управління
райдержадміністрації:
економічного розвитку та торгівлі,
агропромислового розвитку
Термін: до 1 грудня 2014 року
4. Проведення перевірок стану мобілізаційної підготовки та рівня
мобілізаційної готовності відповідно до законодавства органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, які мають мобілізаційні
завдання.
Сектор з питань запобігання та протидії
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації
Термін: упродовж 2014 року згідно з
окремим планом роботи
5. Проведення військово-економічного мобілізаційного тренування з
органами
управління
райдержадміністрації,
органами
місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, яким доведені
мобілізаційні завдання на особливий період.
Сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
Термін: травень-червень 2014 року, за
окремим планом роботи
6. Здійснення контролю за ходом бронювання військовозобов’язаних на
період мобілізації і воєнний час, які працюють в органах державної влади,
інших органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, для яких
встановлено мобілізаційні завдання та уточнення планів перерозподілу
працівників в межах підприємств та залучення працездатного населення не
зайнятого у виробництві для роботи в особливий період.
Сектор з питань запобігання та протидії
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації
Термін: упродовж 2014 року згідно з
планом перевірок
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів, які визначені Програмою, протягом 2014 року за
рахунок районного бюджету не передбачається.
Очікувані результати та ефективність Програми
Реалізація заходів, визначених Програмою, сприятиме:
покращенню стану мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності
органів управління райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, яким доведені мобілізаційні завдання на
особливий період;

створенню умов для гарантованого оповіщення керівного складу і
працівників органів державної влади та місцевого самоврядування та їх збору у
встановлені терміни;
удосконаленню плануючих документів мобілізаційної підготовки;
удосконаленню планів нормованого забезпечення основними продовольчими
і непродовольчими товарами в особливий період, забезпечення його
життєдіяльності.

Заступник голови ради

А.Браун

