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ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
.IЕрнIгIв cbкoi овлдстI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вlд /Йю7рtа 20Цф Чернiгiв J\ъ //

Про заmв ер dсrcення плану про в еd ення
п ер eBip ка сmану лt о б iлiз ацiйно'i zo mо вн о сmi
пid пр uелtсmв в uкон ав цiв мо бiлiз а цi йн uж
завdань на mерumорi:i району у 2022 роцi

Вiдповiдно до статей 2, 6, 27 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, статей З, |7 Закону Украiни кПро мобiлiзацiйну пiдготовку та
мобiлiзацiю>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1 1 жовтн я 20|7 року
J\Ь79б <Про затвердження Порядку проведення перевiрок стану та оцiнки
мобiлiзацiйноi готовностi нацiональноi економiки, органiв державноi влади,
iнших державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств,
установ i органiзацiй, адмiнiстративно-територiа-гrьних одиниць УкраIни> зi
змiнами, з метою визначення стану органiзацii мобiлiзацiйноI пiдготовки,
своечасного виконання заходiв мобiлiзацiйноi пiдготовки, готовностi до
переведення на функцiонування (роботу) в умовах особливого перiоду,
виявлення проблемних питань у плануваннi та виконаннi заходiв
мобiлiзацiйноi пiдготовки

зобовОязую.,

1. Затвердити план проведення перевiрки стану,обiлiзацiйноТ готовностi
пiдприсмств району, якi залrIаються до виконання мобiлiзацiйних завдань
(замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил, iнших вiйськових
формувань, правоохоронних органiв iз спецiа-гrьним статусом,
,,ЩеРЖСПеЦТранссJý/жби, Щержспецзв'язку, сил цивiльного захисту та дJuI
забезпеченнrI функцiонування нацiональноi економiки Украiни, системи
життедiяльностi населення в особливий перiод (далi - ГIлан проведення
перевiрок стану мобiлiзацiйноi готовностi) згiдно з додатком I.

2. Вiддiлу мобiлiзацiйноi та режимно-секретноi роботи апарату районноi
державноi адмiнiстрацii:

1) розробити плани проведення комплексноi перевiрки стану
мобiлiзацiйноТ готовностi вiдповiдно до Гfuану проведення перевiрок стану
мобiлiзацiйноi готовностi з наступним доведенням до пiдприемств - об'ектiв
перевiрки;



2) забезпечити доведення витягiв з Г[пану проведення перевiрок стану
мобiлiзацiйноТ готовностi до пiдприсмств району - об'сктiв перевiрки, не
пiзнiше нiж за З0 днiв до початку перевiрки.

3. Головi KoMicii, за результатами проведення перевiрок, не пiзнiше |4

робочих днiв пiсля закiнчення перевiрки, подати на затвердження головi
. районноi державноi адмiнiстрацiТ акти перевiрок стану мобiлiзацiйноi
готовностi об' eKTiB перевiрки.

4. Контроль за виконанням цього

Голова сУ с{"."

залишаю за собою

Олександр СЕЛIВОН


