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Звіт про роботу відділу оборонної та  

мобілізаційної роботи за 2020 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу  відділу 

оборонної та мобілізаційної роботи за 2020 рік, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу  відділу оборонної та мобілізаційної роботи за 2020 

рік взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 Міський голова                                                                Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт 

про роботу відділу оборонної та мобілізаційної роботи за 2020 рік 

 

 Протягом звітного періоду у межах своїх повноважень відділ забезпечував 

реалізацію державної політики з питань оборонної та мобілізаційної роботи. 

З питань мобілізаційної підготовки та мобілізації: 

-розроблено та затверджено річний План роботи відділу  та  Програму 

мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2020 рік; 

- розроблені, уточнені та поновлені організаційно-розпорядчі, планові, 

довідково-інформаційні документи до Мобілізаційного плану міста Ужгород 

на особливий період;  

-організовано інформаційне, методологічне та методичне забезпечення 

мобілізаційної підготовки та мобілізації  в   місті; 

-відповідно до Плану мобілізаційної підготовки Закарпатської обласної 

державної адміністрації  із органами управління виконкому Ужгородської 

міської ради проведено військово-економічне мобілізаційне тренування; 

-організовано спільно з Ужгородським ОМВК роботу підприємств, 

установ, організацій міста Ужгород  щодо функціонування системи 

військового обліку військовозобов’язаних і призовників  та бронювання 

військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час; 

-підготовлено: 

 Щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності виконавчого 

комітету Ужгородської міської ради; 

Зведений звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які 

заброньовані згідно з переліками посад і професій по місту. 

 Відділом проводився облік, зберігання та використання матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію із грифом обмеження «Для 

службового користування» з відміткою Літер «М», а також велася робота із ними 

відповідно до вимог нормативно-розпорядчих документів. 

З питань оборони: 

 спільно з Ужгородським ОМВК організовано і проведено заходи з: 

 - призову громадян України на строкову військову службу; 

 - відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом; 

 - підготовки та проведення приписки  громадян України 2003  року до 

дільниці оповіщення. 

 Здійснено заходи щодо надання шефської допомоги військовим 

частинам А 1778 та 3002 «У».   

 Розглянуто 57 звернень юридичних та фізичних осіб.  

          За звітний період відділом підготовлено 10 розпоряджень  міського  голови; 

5 рішень виконавчого комітету; 4 рішення сесії міської ради, а також  

готувалися доручення міського голови. 

 

 Начальник відділу                Ірина ЗИМА 


