
 
БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 
 
від 01.02.2019 №25-р    
 
 
 
 
 
Про заходи щодо підвищення рівня 
мобілізаційної готовності транспортних 
засобів і техніки у 2019 році 
 

Відповідно до статей 2, 27 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року  
№ 1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок» 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №405), 
враховуючи результати перевірки Баштанським районним військовим 
комісаріатом технічного стану та мобілізаційної готовності техніки 
національної економіки України на підприємствах в установах та організаціях 
Баштанського району у 2018 році, з метою поліпшення рівня мобілізаційної 
готовності техніки, призначеної до поставки Збройним Силам України та 
іншим військовим формуванням в особливий період, удосконалення роботи в 
цьому напрямі підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності: 

 
1. Рекомендувати військовому комісару Баштанського районного 

військового комісаріату: 
 
1.1. Скласти графіки та провести перевірку мобілізаційної готовності 

транспортних засобів і техніки на підприємствах в  установах та організаціях 
району.  

Термін:  Протягом року. 
 
1.2. Забезпечити вивчення і аналіз стану мобілізаційної готовності 

техніки національної економіки України на підприємствах в установах та 
організаціях району та у разі потреби вжити відповідних заходів до підвищення 
рівня її готовності згідно з вимогами чинного законодавства. Надати пропозиції 
щодо підвищення рівня мобілізаційної готовності транспортних засобів і 
техніки до райдержадміністрації. 

Термін:  до 20 грудня 2019 року. 
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2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій району: 
 
2.1. Надавати Баштанському районному військовому комісаріату за 

встановленою формою відомості про наявність і технічний стан транспортних 
засобів, а також про громадян, які працюють на цих транспортних засобах. 

Термін: щороку до 1 червня та 1 грудня. 
 
2.2. У разі зміни форми власності, передачі в користування іншим 

юридичним особам або громадянам, відчуження їх особам, які проживають в 
інших населених пунктах України або за її межами, розформування, зміни 
назви або керівника, ліквідації (або реєстрації) підприємства повідомляти про 
це Баштанський районний військовий комісаріат. 

                                                       Термін: у семиденний термін. 
 
2.3. Повідомляти Баштанський районний військовий комісаріат про 

несправність транспортних засобів, які плануються для передачі військовим 
формуванням згідно зі зведеними нарядами. 

                                                       Термін: у семиденний термін. 
 

2.4. Виконувати вимоги «Положення про військово-транспортний 
обов'язок», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від           
28 грудня 2000 року №1921. 

                    Термін: постійно 
 
3. Рекомендувати керівникам: СТОВ «Лан», СТОВ «Костичівське», ПСП 

«Агролюкс», ПСП «Сонячне», ФГ «ВІК» надати інформацію Баштанському 
районному військовому комісаріату щодо наявності і технічного стану 
автотранспортної техніки відповідно до запитів.  

                         Термін:  до 10 лютого 2019 року. 
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  
 

 
   

Перший заступник голови 
райдержадміністрації, виконувач   
функцій і повноважень голови 
райдержадміністрації                                                             О.СЛАВІНСЬКИЙ 
 
 

 

 

 

 

 

 


