
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
 
від 

 
04.02. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
54 

 
 
 
Про затвердження Плану заходів  
щодо організації підготовки та  
проведення мобілізації на  
території Запорізької області 

 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 14, 15 Закону України «Про оборону України", 
статтями 17, 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», ст. 43 Закону України «Про військовий обов'язок і військову 
службу», ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування» та з метою 
своєчасної та повної підготовки області до проведення мобілізації, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Затвердити План заходів щодо організації підготовки та проведення 
мобілізації на території Запорізької області (далі – План), що додається. 

 
2. Директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації: 
1)     забезпечити виконання  Плану; 
2) про виконання заходів інформувати відділ взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації щороку до 20 січня, що настає за звітнім періодом. 
 

3. Голів районних державних адміністрацій: 
1)    забезпечити виконання Плану; 
2)   щороку до 20 січня, спільно з відповідними районними (міськими) 

територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, 
підбивати підсумки мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності 
району за рік;  

3) про виконання заходів інформувати відділ взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації щороку до 20 січня, що настає за звітнім періодом. 
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4. Рекомендувати  сільським, селищним, міським головам територіальних 

громад: 
1)   забезпечити виконання Плану; 
2)  інформацію про виконання заходів надавати районним державним 

адміністраціям щороку до 10 січня для узагальнення. 
 
5. Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та 

мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації щороку до 01 лютого 
підготувати  голові обласної державної адміністрації узагальнену інформацію 
про стан виконання цього розпорядження. 

 
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 24.04.2018 № 217 «Про затвердження Плану заходів 
шодо організації підготовки та проведення мобілізації на території 
Запорізької області». 

 
       7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату облдержадміністрації Зінаїду Бойко. 
 

 
 

Голова                                                                                      Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


