
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28  січня   2015 року                                                                       № 3 
 

Про мобілізаційне розгортання  

в особливий період на підвідомчій       

території 

 

 Обговоривши питання щодо мобілізаційного розгортання в особливий 

період на території смт Власівка, відповідно до Закону України „Про 

військовий обов’язок та військову службу”, Закону України „Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, та на виконання Укзів Президента 

України „Про часткову мобілізацію”, розпорядження міського голови 

Світловодської міської ради від 05 лютого 2012 року  № 5-р., виконавчий 

комітет селищної ради   

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Створити в приміщенні Власівської селищної ради пункт збору   

військовозобов’язаних. 

 

2. Для  своєчасного  збору  та відправки  військовозобов’язаних  

створити    слідуючі відділення: 

   

управління пункту: 

 

- начальник пункту -          Пасько  

Олександр Олександрович, 

 

селищний голова; 

- заступник 

начальника   пункту 

з виховної роботи -  

Сорокін  

Володимир Анатолійович, 

інженер КП „Власівські 

 мережі”;                              

 

- комендант -                     Ярмак Олег Миколайович, ФОП;    

- лікар пункту -                  Теніченко  

Олександр Федорович, 

головний лікар КУ 

„Лікарська 

амбулаторія”;                 

- розклеювач наказів - Заніздра  

Микола Дмитрович,      

пенсіонер; 

- патрульний - Савустяненко  

Анатолій Михайлович, 

художній керівник 

Будинку культури; 



 

        відділення оповіщення та явки: 

 

- начальник відділення  

-  

Стадніченко  

Ніна Андріївна, 

завідувач ВОБ      

- посильні -                                                   Штанько  

Андрій Вікторович,          
 

 Полтавець  

Максим 

Володимирович;            

 

 

- технічний працівник -                                   Ільєвська  

Галина Казимирівна                 

спеціаліст РАЦС 

 

відділення формування і відправки команд: 

 

- начальник відділення - Кравченко  

Віктор Іванович,                

заступник селищного 

голови;      

- технічні працівники - Жуковська  

Тетяна Григорівна,                     

 

головний бухгалтер,                 

 Скальська  

Інна Миколаївна,                        

спеціаліст відділу бух. 

обліку та звітності; 

- старший команди - Степашко  

Роман Вікторович,                     

 

водій селищної ради       

          

відділення розшуку : 

 

- начальник відділення - Кривовид  

ОлександрМиколайович,        

дільничний   

інспектор   

 

3. Для оповіщення посильних, доставки військовозобов’язаних на пункти 

збору селищної ради та розклеювання наказів на підвідомчій території 

залучати автомобіль ВАЗ 21093 номерні знаки   ВА 8512 АА  з водієм  

Степашко Р.В.                

       

4. Для своєчасного оповіщення військовозобов’язаних призначити 

маршрути руху та посильних на них; 

 1 маршрут  - посильний  Полтавець Максим Володимирович 

 2 маршрут  - посильний  Рибак Євген Васильович 

 3 маршрут  - посильний  Вареніченко Олег Олексійович 

 4 маршрут  - посильний  Заволока Володимир Іванович 

 5 маршрут  - посильний  Жмієвський Володимир Станіславович  

        6 маршрут  - посильний  Федорус Олександр Миколайович 

        7 маршрут  - посильний  Цимбал Андрій Васильович 

        8 маршрут  - посильний  Шпортько Юрій Володимирович 

        9 маршрут  - посильний  Макаренко Анатолій Петрович 

      10 маршрут - посильний Зозуля Сергій Миколайович 

      11 маршрут - посильний  Гирич Іван Анатолійович 



      12 маршрут - посильний  Лущевський Валерій Іванович 

      13 маршрут - посильний  Сокуренко Андрій Михайлович 

      14 маршрут - посильний  Єфременков Роман Анатолійович 

 

5. Для супроводження військовозобов’язаних на ПЗВЗ за адресою місто 

Світловодськ, вулиця Приморська, 16 - виділяти автомобіль ВАЗ 21093 

номерні  знаки  ВА 8512 АА з водієм Степашко Р.В. та автобус ПАЗ – 3205 

номерний знак  ВА 4150 АЕ, водій Павлюченко Микола Данилович.                           

 

6. Призначити старшим команди для супроводження  

військовозобов’язаних на ПЗВЗ, за адресою м.Світловодськ, вулиця 

Приморська, буд.16 -  із числа військовозобов’язаних - сержанта Заволоку 

Володимира Івановича. 

 

7. Заняття з адміністрацією пункту збору селищної ради по призначеному 

розгортанню проводити один раз на півріччя з відпрацюванням відповідної 

документації - відповідальна  завідуюча ВОБ Стадніченко Н.А. 

         

8. Відповідальним за зв’язок на пункті збору селищної ради в  особливий 

період  призначити  головного інженера КП „Власівські мережі” – Волкова  

Владислава Васильовича. 

         

9. Призначити відповідальною за зберігання матеріальних, технічних 

засобів завгоспа Боровську Людмилу Миколаївну, відпрацювання 

документації ПЗСР – завідуючу ВОБ  Стадніченко Ніну Андріївну. 

 

10. Відповідальним за відправку техніки призначеної до Збройних Сил 

України призначити  начальника виробництва  КП „Водограй” . 

 

11. Для підтримки громадського порядку під час проведення мобілізації 

зобов’язати дільничного інспектора Кривовида Олександра Григоровича 

організувати чергування та охорону пункту збору з двох чоловік. 

 

12.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 
 


