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Положення 

про організацію мобілізаційної роботи 

виконавчих органів Гребінківської міської ради, 

підприємств, установ та організацій міста Гребінка 

 

 

 

1. Загальні положення 

1.1 Це Положення визначає механізм організації, планування та 

проведення підготовки підсистеми регіонального управління системи 

управління державою в особливий період у місті Гребінка. 

1.2 У цьому положенні поняття «мобілізаційна підготовка», «система 

управління мобілізаційною підготовкою», «мобілізація», «мобілізаційний 

план», «мобілізаційне завдання (замовлення)», «основні показники 

мобілізаційного плану», «мобілізаційні потужності», «особливий період» 

вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію». «Мобілізаційний резерв» - у Законі України «Про 

державний матеріальний резерв», «страховий фонд документації» - у Законі 

України «Про страховий фонд документації України». 

1.3 Основною метою мобілізаційної роботи є забезпечення реалізації 

державної політики в особливий період у сфері оборони України і управління 

державою, в межах визначених повноважень. 

1.4. Органом управління мобілізаційною роботою є виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради. 

1.5 Підготовка виконавчих органів Гребінківської міської ради, 

підприємств, установ та організацій міста Гребінка до дій у разі виникнення 

потреби в мобілізації та здійснення своїх повноважень і функцій в особливий 

період є найважливішим завданням мобілізаційної підготовки у мирний час. 

1.6 Мобілізаційна підготовка виконавчих органів Гребінківської міської 

ради - це комплекс організаційних, економічних і фінансових, соціальних, 

правових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою 

підготовки до своєчасного і організованого переведення підприємств до 

функціонування в особливий період і задоволення потреб Збройних Сил, 



інших військових формувань, національної економіки та забезпечення 

життєдіяльності населення міста Гребінка. 

Принципи та зміст мобілізаційної підготовки, а також повноваження 

виконавчих органів Гребінківської міської ради та обов'язки підприємств 

визначаються Законом України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» та іншими нормативно-правовими актами з цих питань. 

2. Організація мобілізаційної роботи 

2.1 Керівництво мобілізаційною підготовкою та мобілізацією здійснює 

міський голова. 

2.2 Організація заходів з мобілізаційної підготовки, контроль за 

здійсненням цих заходів покладаються на виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради; а на підприємствах, яким встановлені мобілізаційні завдання 

(замовлення), або які залучаються до проведення заходів з мобілізаційної 

підготовки, покладаються на їх мобілізаційні підрозділи або призначених 

працівників з питань мобілізаційної роботи. 

3. Порядок планування мобілізаційної підготовки 

Планування мобілізаційної підготовки включає: 

визначення за поданням Гребінківської районної державної 

адміністрацієї основних показників мобілізаційного плану; 

затвердження та доведення до виконавців мобілізаційних завдань 

(замовлень); 

розроблення мобілізаційних планів  Гребінківської міської ради та 

підприємств на підставі мобілізаційних завдань (замовлень); 

розроблення довгострокових та річних програм. 

4. Напрямки мобілізаційної підготовки 

Напрямки мобілізаційної підготовки включають: 

підготовку органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій до функціонування в особливий період; 

планування і підготовка до забезпечення життєдіяльності населення в 

особливий період; 

планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період 

об'єктів, споруд, транспортних магістралей оборонного і важливого 

загальнодержавного значення; 

організацію постачання матеріально-технічних ресурсів; 

створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей; 

планування, перерозподіл трудових ресурсів на особливий період; 

фінансування заходів з мобілізаційної підготовки. 



5. Основні завдання мобілізаційної підготовки. 

Основними завданнями мобілізаційної підготовки виконавчих органів 

Гребінківської міської ради, підприємств, установ та організацій міста 

Гребінка, є: 

визначення умов діяльності та підготовка до роботи в умовах 

особливого періоду; 

розроблення мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм 

мобілізаційної підготовки; 

підготовка економіки міста до переведення і функціонування в умовах 

особливого періоду; 

підготовка керівного складу виконавчого комітету, міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

населення і територій до функціонування в умовах особливого періоду; 

утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань; 

створення та утримання страхового фонду проектної, конструкторської 

і технологічної документації на продукцію мобілізаційного та оборонного 

призначення; 

підготовка та утримання в належному стані техніки та об'єктів, 

призначених для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим 

військовим формуванням; 

забезпечення готовності системи управління до функціонування в 

особливий період; 

планування і підготовка до нормованого забезпечення населення 

продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, 

послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами; 

бронювання військовозобов'язаних за органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період 

мобілізації та на воєнний час; 

підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та 

мобілізації працівників відповідних мобілізаційних підрозділів і працівників 

з питань мобілізаційної роботи підприємств, установ і організацій; 

перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності виконавчих органів 

Гребінківської міської ради, підприємств, установ і організацій; 

планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період 

об'єктів, споруд, транспортних магістралей оборонного і важливого 

загальнодержавного значення; 

доведення основних показників мобілізаційного плану на виконання 

підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань 



(замовлень) щодо поставки матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт 

та надання послуг в особливий період та укладання договорів (контрактів); 

підготовка транспортної системи міста до функціонування в особливий 

період; 

підготовка до перерозподілу трудових ресурсів в особливий період. 

6. Повноваження 

виконавчих органів Гребінківської міської ради у  

сфері мобілізаційної підготовки. 

Виконавчі органи Гребінківської міської ради: 

планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію на території міста; 

беруть участь у формуванні проектів основних показників 

мобілізаційного плану району; 

розробляють мобілізаційний план, довгострокові і річні програми 

мобілізаційної підготовки; 

забезпечують на території міста виконання мобілізаційних завдань 

(замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються 

ним до виконання цих завдань (замовлень); 

здійснюють під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення 

підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території міста, на 

роботу в умовах особливого періоду; 

доводять розпорядження про встановлення мобілізаційних завдань 

(замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на 

території міста і залучаються до виконання мобілізаційних завдань 

(замовлень), та укладають з ними договори (контракти); 

у випадку ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, 

що перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні 

завдання (замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснюють 

заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, 

установам і організаціям, які знаходяться на території міста, у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України; 

сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час 

мобілізації; 

одержують від Гребінківської районної державної адміністрації 

необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), 

встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на 

території міста, з метою планування раціонального використання людських і 

матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час; 

вирішують разом з Гребінківською районною державною 

адміністрацією питання щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень) 



підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній 

власності або залучаються ним до виконання цих завдань (замовлень), у разі 

втрати зв'язку із зазначеними підприємствами, установами і організаціями 

під час мобілізації та у воєнний час. 

7. Функції та обов'язки підприємств, установ та організацій 

щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації 

7.1 На підприємства, установи та організації покладені такі функції: 

організація і проведення заходів щодо забезпечення своєї 

мобілізаційної готовності; 

створення мобілізаційних органів або призначення працівників, що 

виконують функції мобілізаційних органів; 

розробка мобілізаційних планів у межах своїх повноважень; 

проведення заходів з підготовки виробництва з метою виконання 

мобілізаційних завдань (замовлень) у період мобілізації та у воєнний час; 

виконання мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених 

договорів (контрактів) з метою забезпечення мобілізаційної підготовки та 

мобілізації; 

при оголошенні мобілізації проведення заходів щодо переведення 

виробництва на роботу в умовах воєнного часу; 

сприяння роботі військових комісаріатів при оголошенні мобілізації та 

в мирний час, а саме: 

забезпечення своєчасного оповіщення і явки громадян, які підлягають 

призову на військову службу по мобілізації і перебувають з ними у трудових 

відносинах, на збірні пункти або у військові частини; 

організацію поставки техніки на збірні пункти або у військові частини 

згідно з мобілізаційними завданнями; 

надання відповідно до законодавства України будівель, споруд, 

комунікацій, земельних ділянок, транспортних та інших матеріальних засобів 

у відповідності з мобілізаційними завданнями з відшкодуванням державою 

понесених ними збитків у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 

України; 

створення військово-облікових підрозділів, для ведення військового 

обліку і бронювання на період мобілізації та на воєнний час громадян, що 

перебувають в запасі і працюють у цих організаціях, подання звітності з 

військового обліку та бронювання. 

7.2 Підприємства, організації та установи не мають права відмовлятися 

від укладення договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань 

(замовлень) з метою забезпечення оборони країни і безпеки держави, якщо з 

урахуванням мобілізаційного розгортання виробництва їх можливості дають 

змогу виконати ці мобілізаційні завдання (замовлення). Відшкодування 



державою збитків, понесених організаціями у зв'язку з виконанням ними 

мобілізаційних завдань (замовлень), здійснюється в порядку, затвердженому 

Кабінетом Міністрів України. 

7.3 Підприємства, установи та організації зобов'язані подавати 

інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів. 

8. Фінансове забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки 

8.1 Фінансування мобілізаційної підготовки здійснюється за рахунок 

коштів державного бюджету, міського бюджету, коштів підприємств, установ 

і організацій. 

8.2. З державного бюджету відповідно до закону фінансуються заходи 

та роботи з мобілізаційної підготовки, які мають загальнодержавне значення. 

8.3 З міського бюджету фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення. 

8.4 За рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються 

заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за 

ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з 

мобілізаційними планами. 

8.5 Видатки на здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та 

мобілізації провадяться відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та 

інших нормативно-правових актів. 

9. Контроль стану мобілізаційної підготовки 

9.1 Здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки та рівнем 

мобілізаційної готовності органу місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій, для яких встановлено мобілізаційні завдання 

(замовлення), забезпечується їх керівниками. 

9.2 Перевірки стану мобілізаційної підготовки і рівня мобілізаційної 

готовності здійснюються відповідно до довготермінових і річних програм 

(планів) мобілізаційної підготовки. 

10. Забезпечення режиму секретності 

10.1 При роботі з мобілізаційними документами, проведенням заходів 

пов'язаних з мобілізаційною підготовкою виконавчих органів Гребінківської 

міської ради та підприємств, дотримуватися у суворій відповідності до вимог 

Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових 

актів з цього питання. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Ф. Мілевський 
 

 


