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Звіт про роботу відділу оборонної та  

мобілізаційної роботи за 2019 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 (назва структурного 

підрозділу) за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу  відділу оборонної та мобілізаційної роботи за 2019 рік 

взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 Міський голова                                                                Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт 

про роботу відділу оборонної та мобілізаційної роботи за 2019 рік 

 

 Протягом звітнього періоду відділом здійснювалися заходи з мобілізаційної 

підготовки та мобілізаційної роботи, а саме: 

 розроблений у повному обсязі, погоджений головою  Закарпатської 

обласної державної адміністрації і затверджений міським головою 

Мобілізаційний план міста Ужгород на особливий період; 

 розроблені оперативно -мобілізаційні документи до Мобілізаційного 

плану міста Ужгород  на особливий період; 

 укладені договори (контракти) з керівниками підприємств, установ, 

організацій міста на виконання мобілізаційних завдань на особливий період; 

 підготовлено Щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності 

виконавчого комітету Ужгородської  міської ради за 2019 рік; 

 організовано роботу з бронювання військовозобов’язаних та ведення 

військового обліку на підприємствах, установах, організаціях міста; 

 здійснювалися заходи щодо надання шефської допомоги військовим 

частинам, які дислокуються на території м. Ужгорода.   Неодноразово 

керівництво міської ради приймало участь у заходах, які проводили військові 

формування. Кращих військовослужбовців  нагороджено грамотами міської 

ради та цінними подарунками. Відділом спільно з працівниками міської ради 

проведено благодійну акцію до Дня Збройних Сил України та новорічно-

різдвяних свят і на зібрані кошти (20 810 грн) придбано товар і відправлено  

«Новою поштою» на адресу вч А 1778 у м. Волноваха;  

 спільно з Ужгородським ОМВК: 

 проводилися заходи по організації чергових призовів  громадян України на 

строкову військову службу; 

  у вересні місяці проведено навчальні збори з резервістами та 

військовозобов’язаними, призначеними до частин територіальної оборони. 

 

  Розглянуто 39 звернень юридичних осіб. 

У загальному з питань оборонної та мобілізаційної роботи видано: 

розпоряджень міського голови - 9 

рішень виконавчого комітету-  8 

рішень сесії міської ради- 7 

доручення міського голови- 1. 

   

  

 

 Начальник відділу                    Ірина ЗИМА 


