
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації   
 
 04.02.2021    №  54 

 
ПЛАН  

заходів щодо організації підготовки та проведення мобілізації на території Запорізької області 
 

№ 
з/п Найменування заходів Виконавець  Строки 

виконання 
 

1 2 3 4 
 

1. 
 
Розробка та затвердження планів заходів щодо організації підготовки 
та проведення мобілізації, доведення їх до відома керівників 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які 
розташовані на відповідній території 
 
 

 
Райдержадміністрації,  
виконавчі комітети  
сільських, селищних,  
міських рад 

 

 
До 30.04.2021 

2. Призначення представників для організації взаємодії на пункти 
управління районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки, в зоні відповідальності 
яких вони знаходяться (далі – Р(М)ТЦК та СП) 
 
 

Райдержадміністрації,  
виконавчі комітети  
сільських, селищних,  
міських рад  

До 30.04.2021 

3. Тимчасове залучення транспортних засобів підприємств, установ та 
організацій, які не передаються військовим формуванням під час 
мобілізації, для своєчасного оповіщення, збору та прибуття 
громадян, які призиваються на військову службу під час мобілізації, 
до пунктів попереднього збору Р(М)ТЦК та СП і пунктів прийому 
військових частин (підрозділів), установ та організацій військових 
формувань, а також для перевезення особового складу та виконання 
першочергових завдань 
 
 

Райдержадміністрації,  
виконавчі комітети  
сільських, селищних,  
міських рад  

Під час 
проведення 
мобілізації 



2 
                                                                                                                                                                                         Продовження додатка 

1 2 3 4 
 

4. 
 
Організація в установленому порядку своєчасного оповіщення і 
прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо 
мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини, 
виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та 
інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним 
Силам України, іншим військовим формуванням відповідно до 
планів проведення мобілізації  
 
 

 
Райдержадміністрації,  
виконавчі комітети  
сільських, селищних,  
міських рад  

 
Під час 
проведення 
мобілізації 

5. Створення за наданими  пропозиціями Р(М)ТЦК та СП: 
 
 

  

1) в населених пунктах разом з підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності 
дільниць для оповіщення військовозобов'язаних, пунктів збору 
міських, селищних, сільських рад, визначення місць їх розгортання, 
комплектація їх особовим складом із числа військовозобов'язаних 
без звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем 
роботи та сприяння у набутті ними професійних навичок; 
 
 

Райдержадміністрації,  
виконавчі комітети  
сільських, селищних,  
міських рад 

До 30.04.2021 

2) на підприємствах, установах та організаціях незалежно від 
підпорядкування і форм власності штабів для оповіщення та пунктів 
збору військовозобов’язаних і техніки, комплектація їх особовим 
складом із числа військовозобов'язаних без звільнення громадян від 
виконання основних обов'язків за місцем роботи та сприяння у 
набутті ними професійних навичок 
 
 

Райдержадміністрації,  
виконавчі комітети  
сільських, селищних,  
міських рад  

До 30.04.2021 

6. Затвердження списків уповноважених райдержадміністрацій на 
дільницях оповіщення та пунктах збору міських, селищних, 
сільських рад, керівників дільниць оповіщення, пунктів збору  
 
 
 
 
 
 

Райдержадміністрації,  
виконавчі комітети  
сільських, селищних,  
міських рад  

До 30.04.2021 



3 
                                                                                                                                                                                         Продовження додатка 

1 2 3 4 
 
 

7. Виконання заходів щодо сприяння у:  
 

 
 

Під час 
оголошення та 
проведення 
заходів 
мобілізації 

 
 

 
 

 
Під час 
оголошення та 
проведення 
заходів 
мобілізації 

1) висвітленні у засобах масової інформації питань щодо оповіщення 
про мобілізацію; 

Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю, 
райдержадміністрації,  
виконавчі комітети  
сільських, селищних,  
міських рад  

 
   

2) забезпеченні безперебійного електропостачання будівель, приміщень 
елементів апарату посилення, дільниць оповіщення, пунктів збору 

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
сільських, селищних, 
міських рад 

    
____________________________ 

 
 
 
Керівник апарату                                                                                                          Зінаїда БОЙКО       


