
                            

         У К Р А Ї Н А 
           Коростенська міська рада Житомирської області 

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

         Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  07.04.2021р. №_____ 
 

 

Про затвердження Положення  

про організацію мобілізаційної  

підготовки та мобілізації Коростенської  

міської територіальної громади 
 

 

 

Відповідно статей 18, 21 Закону України  «Про мобілізаційну підготовку 

та мобілізацію» №3543-XII від 21.10.1993р. (зі змінами №113-IX від 

19.09.19), статті 15 Закону України «Про оборону України» №1932-XII від 

06.12.1991р. (зі змінами №912-XII від 17.2020р.), Указу Президента України 

від 16 травня 1996 року №352 (у редакції від 16 червня 2001 року №3449) 

«Про затвердження Положення про порядок проведення мобілізації в 

Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року 

№921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних, Постанови Кабінету Міністрів України 

від 4 лютого 2015 року №45 «Про затвердження Порядку бронювання 

військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, 

установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час» (в 

редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018р. №12) 

керуючись п.3, ст.36, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради, 
 

РІШАЄ: 
1. Затвердити Положення про організацію  мобілізаційної підготовки та 

мобілізації Коростенської міської територіальної громади (далі - Положення) 

(додається). 
 

2. Керівникам управлінь, відділів виконавчого комітету міської ради, 

підприємств, установ, організацій та старостам Коростенської міської 

територіальної громади забезпечити виконання повноважень та функцій, що 

зазначені в Положенні. 
 

3. Відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської 

ради (Бошаков О.Г.) забезпечити розсилку даного рішення керівникам 

управлінь, відділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, 
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організацій та старостам Коростенської міської територіальної громади  

згідно розрахунку розсилки (додається). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 
 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                          Володимир МОСКАЛЕНКО 
 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ  
 

 

Заступник міського голови 

Олександр СИНИЦЬКИЙ  
 

Заступник міського голови 

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 
 

 

Заступник міського голови 

Володимир Корнійчук 

 

Керуючий справами виконкому 

Андрій ОХРІМЧУК 
 

Начальник відділу з питань 

 цивільного захисту  

Олег БОШАКОВ 

 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 
 


