
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
_15.05.2019__          №____210_ 

м. Лиман 

 

Про підготовку та проведення мобілізації 

людських і транспортних ресурсів на 

території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 
 

З метою повного і якісного виконання планів проведення мобілізації 

людських та транспортних ресурсів на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, відповідно до статей 6, 18, 21, 22  Закону України “Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, статей 15, 16 Закону України “Про 

оборону України”, статей 1, 39,43 Закону України “Про військовий обов'язок і 

військову службу”, постанови Кабінету Міністрів України  від 07.12.2016 № 921 

“Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників 

і військовозобов’язаних”, наказу Міністра оборони України №19 ДСК від 

15.12.2017 року «Про затвердження Інструкції з підготовки та проведення 

мобілізаційного розгортання Збройних Сил України» пункту 3.8, 3.9. в разі 

прийняття Указу Президента України про мобілізацію, керуючись пунктом 3 статті 

36, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” виконавчий комітет 

Лиманської міської ради. 
 

ВИРІШИВ 

 

1. Для організації управління проведення мобілізації людських та 

транспортних ресурсів на території Лиманської об'єднаної територіальної громади, 

створити пункт управління на базі адміністративної будівлі виконавчого комітету 

Лиманської міської ради (адреса м. Лиман, вул. Незалежності, буд 46): 

1.1 Утворити  групу управління та затвердити її у наступному складі: 
Драч Юрій Анатолійович - Перший заступник міського голови 
Гайдуков Сергій Володимирович - Заступник начальника загону з 

запобігання надзвичайних ситуацій 

ДПРЗ – ГУДСНС, майор цивільного 

захисту (за згодою) 
Покотило Сергій Сергійович - Заступник начальника Лиманського 

відділення поліції Слов’янського 

відділу поліції ГУНП України в 

Донецькій області, майор поліції (за 

згодою) 
Кльосова Олена Володимирівна - Начальник Лиманської станційно-

лінійної дільниці №1 ПАТ 



 

 

«УКРТЕЛЕКОМ» (за згодою) 
1.2. Готовність пункту управління до роботи з моменту отримання сигналу 

з військового комісаріату згідно додатку 1; 
1.3. В разі необхідності утворити робочу групу на базі адміністративної 

будівлі виконавчого комітету Лиманської міської ради для вирішення оперативних 

питань у наступному складі: 
Титаренко Володимир Іванович - Начальник відділу з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та 

військового обліку 
Демидова Вікторія Вікторівна - Головний лікар комунального 

закладу «Лиманська центральна 

районна лікарня» 
Мороз Надія Олександрівна - Заступник начальника 

комунального підприємства 

«Служба єдиного замовника» 
Авдієнко Надія Павлівна - Начальник відділу економічного 

розвитку та торгівлі 
2. Для організованого оповіщення, призову і відправки мобілізаційних 

ресурсів у Лиманській об’єднаній територіальній громаді створити: 
2.1 Пункт збору об’єднаної територіальної громади (далі – ПЗОТГ) 
ПЗОТГ – «Центр культури і досугу» імені Горького, м.Лиман, вул. 

Незалежності, 17. 
2.2. Штаб оповіщення на базі (далі – ШО): 
ШО №2 - АТ «Українська залізниця» регіональна філія «Донецька 

залізниця», м. Лиман, вул. Привокзальна, 22 (за згодою) 
2.3. Рекомендувати керівнику АТ «Українська залізниця» регіональної 

філії «Донецька залізниця» спільно з військовим комісаром: 
- виділити і розмістити ШО №2 на базі АТ «Українська залізниця» 

регіональної філії «Донецька залізниця»; 
- укомплектувати ШО №2 особовим складом військовозобов’язаних та 

військовослужбовців Слов’янського ОМВК, без звільнення залучених осіб від 

основних обов’язків за місцем роботи; 
- провести відбір (резервних) посильних з числа робітників які 

залучаються до створення ШО №2; 
- виділити та забезпечити зберігання майна ШО №2 в приміщеннях; 
- розробити - АТ «Українська залізниця» регіональної філії «Донецька 

залізниця», необхідну для роботи ШО №2 документацію та підтримувати її у 

постійній готовності; 
- проводити заняття з особовим складом ШО №2 для придбання 

необхідних професійних навичок, щодо проведення оповіщення та збору 

мобілізаційних ресурсів м. Лиман та Лиманського району; 
Готовність ШО №2 до роботи з моменту отримання сигналу з 

військового комісаріату – згідно додатку 1. 
2.4. Забезпечити ПЗОТГ та ШО №2 транспортними засобами для 

проведення оповіщення, збору та доставки до ППЗВ (м.Слов’янськ, вул. Науки, 2) 

людських ресурсів: 



 

 

Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, виділити за заявками 

військового комісаріату необхідну кількість транспортних засобів згідно нарядів 

поставки автомобільної техніки для оповіщення військовозобов’язаних. 
2.5. Для проведення оповіщення військовозобов’язаних, доставки 

військовозобов’язаних до військових частин, отримання майна провести 

розрахунки автомобільного транспорту і відпрацювати заявки на підприємства та 

установи (додаток 2). 
3. Рекомендувати ТВО начальника Лиманського відділення поліції 

Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області майору поліції 

(Ващеліну): 
3.1. Виділити за заявками військового комісара Слов'янського ОМВК 

необхідну кількість працівників поліції та автомобільного транспорту з повною 

заправкою паливо – мастильними матеріалами для організації: 
- охорони громадського порядку на ПЗОТГ та ШО, інших об'єктах бази 

мобілізаційного розгортання; 
- розшуку та доставлення до військового комісаріату 

військовозобов'язаних, що ухиляються від призову за мобілізацією, (додаток 3). 
3.2. Для забезпечення оповіщення і виклику військовозобов’язаних у 

святкові та вихідні дні або у випадку відсутності зв’язку з ними, в місцях 

відпочинку Лиманської об’єднаної громади, спланувати заходи та виділення 

автотранспорту обладнаного гучномовними приладами згідно розрахунку (додаток 

4). 
4. Рекомендувати начальнику відділу ДПРЗ 21 - ГУ ДСНС України в  

Донецькій області підполковнику цивільного захисту (Вороні): 
4.1. Організувати радіаційний, хімічний та бактеріологічний контроль в 

місті Лиман та території громади. 
4.2. Налагодити взаємодію з військовим комісаріатом щодо обміну 

інформації про стан радіаційної, хімічної та бактеріологічної обстановки у місті та 

на території громади. 
4.3. Організувати спільно з військовим комісаріатом захист мобілізаційних 

ресурсів від зброї масового ураження на ПЗОТГ та ШО передбачивши 

застосування підвальних приміщень та споруд підприємств, організацій та установ. 
5. Начальнику відділу економічного розвитку та торгівлі (Авдієнко):  
5.1. В разі необхідності, за заявкою військового комісара, надати допомогу 

в організації поставок продовольства та харчування особового складу  військового 

комісаріату. З подальшим відшкодуванням витрат за рахунок Міністерства 

оборони України. 
5.2. У разі необхідності керівникам торгівельних підприємств міста, 

направити рекомендовані  листи, про обмеження продажу алкогольних напоїв 

особам в військовій формі (з табельною вогнепальною зброєю). 
6. Рекомендувати керівнику Лиманської станційно-лінійної дільниці №1 

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (Кльосова)(за згодою): 
6.1. Забезпечити безперервну роботу засобів зв’язку Групи управління 

Лиманької об’єднаної територіальної громади, ПЗОТГ та ШО №2. Особливу увагу 

звернути на транзитні лінії зв’язку, передбачивши нарощування та переключення 

ліній. 
7. Начальнику відділу інформаційних технологій (Мордвінову): 



 

 

7.1. Розмістити наказ військового комісара «Про оголошення мобілізації» 

на сайті Лиманської міської ради. 
8. Рекомендувати Головному редактору газети «Зоря» (Пасічник) (за 

згодою): 
8.1 Оприлюднити текст наказу військового комісара «Про оголошення 

мобілізації» у кожному номері газети, з моменту отримання сигналу від 

військового комісара та до отримання окремого розпорядження про припинення 

публікації. 
8.2. Забезпечити виданнями преси ПЗОТГ та ШО №2 згідно розрахунку 

(додаток 5). 

9. Рекомендувати начальнику управління Державної казначейської 

служби України у м. Лиман Донецької області (Федоровій): 

9.1 виділити на базі вбудованого (підвального) приміщення та захисних 

споруд приміщення управління Державної казначейської служби України у м. 

Лиман Донецької області ЗПУ (запасний пункт управління) Слов’янського 

об’єднаного міського військового комісаріату, за адресою: м.Лиман, вул. Пушкіна, 

буд. 12-б; 

9.2 забезпечити виділення каналів зв’язку та доступу до комунікацій 

будівлі; 
10. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

військового комісара Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату 

підполковника (Ільєнка) та на начальника відділу з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та військового обліку (Титаренко). 
11. Керівникам підприємств, що поставляють техніку, рекомендувати 

створити незнижувальний запас паливо-мастильних матеріалів, а саме: 
 

11.1. Директору регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Українська 

залізниця» рекомендувати створити незнижувальний запас паливо-мастильних 

матеріалів, згідно додатку 6. 
11.2. Керівникам підприємств: ДП «Лиманський лісгосп», Філія «Автодор 

№ 6», ФГ «Кредо», ПП «Луч», КП «Лиманська служба єдиного замовника», СТОВ 

«Дружба», ТОВ «Лиманський комбікормовий завод», ВО «Лиманська 

тепломережа», ТОВ «Чайка», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

рекомендувати створити незнижувальний запас паливо-мастильних матеріалів, 

згідно додатку 7. 
12. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 18.04.2018 №135 «Про підготовку та проведення 

мобілізації людських і транспортних ресурсів на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади». 
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Драч Ю.А. 
 

 

 

Міський голова                                                                                   П.Ф.Цимідан 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

_15.05.2019___ № ___210____ 

 

 

 

РОЗРАХУНОК 

готовності елементів мобілізаційної готовності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади з моменту отримання сигналу зі Слов’янського 

об’єднаного міського військового комісаріату 

 

№ 

з/п 
Найменування елементу 

мобілізаційного 

розгортання 

Адреса розташування 

(найменування установи, 

учбового закладу, 

підприємства) 

Час готовності 

до виконання 

завдань по 

мобілізації 

людських та 

транспортних 

ресурсів 

1 Робоча група Лиманська міська рада,  
м. Лиман,  
вул. Незалежності, буд. 46 

Ч+________ 

2 Штаб оповіщення №2 АТ «Українська залізниця» 

регіональна філія «Донецька 

залізниця»,  
м. Лиман, вул Привокзальна, 

буд.22 

Ч+________ 

3 Пункт збору об’єднаної 

територіальної громади 
«Центр культури і досугу» 

імені Горького, м. Лиман, вул. 

Незалежності, буд. 17 
Ч+________ 

 

 

 

Керуючий справами         Р.О. Малий 

 

 

 

Військовий комісар 

Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату 

підполковник        В.О. Ільєнко 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

__15.05.2019___ № ___210____ 

 

 

 

РОЗРАХУНОК 

виділення автомобільної техніки від підприємств та організацій Лиманської 

об’єднаної територіальної громади для оповіщення військовозобов’язаних та 

доставки на ППЗВ на період мобілізації 

 

№ 

з/п 

Підприємство Кількість 

автомобілів 

що планується 

до поставки 

Адреса 

подачі 

Адреса 

поставки 

Кому 

1 АТ «Українська 

залізниця» 

регіональна філія 

«Донецька 

залізниця» 

2 ШО №2 

м. Слов’янськ, 

вул. Науки, 

буд. 2 

ППЗВ 

2 КП «Служба 

єдиного 

замовника»  

12 ПЗОТГ 

м. Слов’янськ, 

вул. Науки, 

буд. 2 

ППЗВ 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету         Р.О. Малий 

 

 

 

Військовий комісар 

Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату 

підполковник        В.О. Ільєнко 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

__15.05.2019___ № ___210____ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

забезпечення штаба оповіщення і пункту збору Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  

 

№ 

з/п 

Дільниці і пункти Місце розташування  Кількість 

працівників 

поліції 

1 ШО №2 АТ «Українська залізниця» 

регіональна філія «Донецька 

залізниця», м. Лиман, вул 

Привокзальна, буд.22 

2 

2 ПЗОТГ «Центр культури і досугу» імені 

Горького, м. Лиман, вул. 

Незалежності, буд. 17 

3 

 

 

 

Керуючий справами         Р.О. Малий 

 

 

 

Військовий комісар 

Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату 

підполковник        В.О. Ільєнко 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

__15.05.2019___ № ___210____ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

Виділення автомобільної техніки з гучномовцями для оповіщення 

військовозобов’язаних про наказ військового комісара «Про мобілізацію на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади», в містах відпочинку 

(пляжах, парках, спортивних майданчиках) 

 

 

№ 

з/п 
Підприємства Кількість 

автомобілів  
Адреса подачі 

автомобілів 
У чиє 

розпорядження 

1 Лиманське 

відділення 

Слов’янського 

відділу поліції 

ГУНП України в 

Донецькій області 

1 

ПЗОТГ, «Центр 

культури і досугу» 

імені Горького, м. 

Лиман, вул. 

Незалежності, буд. 

17 

Голові робочої 

групи 

 

 

 

Керуючий справами         Р.О. Малий 

 

 

 

Військовий комісар 

Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату 

підполковник        В.О. Ільєнко 



Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 

__15.05.2019___ № ___210____ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

забезпечення пунктів збору та відправки військовозобов’язаних міськими 

виданнями періодичної преси 

 

№ 

з/п 
Дільниця 
(пункт)  

Місце розташування Кількість комплектів 

преси 

1 ШО №2 АТ «Українська залізниця» регіональна 

філія «Донецька залізниця», м. Лиман, 

вул Привокзальна, буд.22 

2 

2 ПЗОТГ «Центр культури і досугу» імені 

Горького, м. Лиман, вул. Незалежності, 

буд. 17 

1 

3 Робоча 

група 
Лиманська міська рада,  
м. Лиман,  
вул. Незалежності, буд. 46 

2 

 

 

 

Керуючий справами         Р.О. Малий 

 

 

 

Військовий комісар 

Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату 

підполковник        В.О. Ільєнко 



Додаток 6 

До рішення виконавчого комітету  

Лиманської міської ради 

_15.05.2019___ № _210 

 

 

СПИСОК 

підприємств, установ і організацій, розташованих на території Лиманської міської 

ради Донецької області, які залучені для створення незнижувального запасу пально-

пастильних матеріалів 

 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Кількість 

вилучаємої 

техніки  

Кількість 

бензину 

(літри) 

Кількість 

диз. 

пального 

(літри) 

Кількість 

оливи 

(літри) 

1 СП «Лиманський центр 

будівельно-монтажних 

робіт та експлуатації 

будівель і споруд» 

4 200 750 20 

2 СП «Лиманська дистанція 

електропостачання» 
1 200  5 

3 СП «Лиманська дистанція 

колії» 
2 100  5 

4 СП «Лиманське вагонне 

депо» 
1 100  5 

5 СП «Лиманський центр по 

вантажній та комерційній 

роботі» 
2 120 300 10 

6 СП «Лиманська дистанція 

сигналізації та зв’язку» 
1 120  5 

7 СП «Лиманська колійна 

машинна станція» 
2  300 10 

8 СП «Лиманське 

локомотивне депо» 
1 120  5 

9 СП «Лиманський 

рейкозварювальний поїзд» 
1  200 5 

10 Дирекція залізничних 

перевезень  
1  150 5 

 

Керуючий справами                                                                                    Р.О. Малий 

 

        Військовий комісара 

Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату 

підполковник                                                                                             В.О.Ільєнко 

 

 

 

 

 



 

Додаток 7 

До рішення виконавчого комітету  

Лиманської міської ради 

_15.05.2019____ № ___210_ 

 

 

СПИСОК 

підприємств, установ і організацій, розташованих на території Лиманської міської 

ради Донецької області, які залучені для створення незнижувального запасу пально-

пастильних матеріалів 

 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Кількість 

вилучаємої 

техніки  

Кількість 

бензину 

(літри) 

Кількість 

диз. 

пального 

(літри) 

Кількість 

оливи 

(літри) 

1 ДП «Лиманський лісгосп» 2 200  10 

2 Філія «Автодор № 6» 1 200  5 

3 ФГ «Кредо» 1  150 5 

4 ПП «Луч» 2 300  10 

5 КП « Лиманська служба 

єдиного замовника 
2 300  10 

6 СТОВ «Дружба» 2  150 5 

7 ТОВ «Лиманський 

комбікормовий завод» 
1 120  5 

8 ВО «Лиманська 

тепломережа» 
1 150  5 

9 ТОВ «Чайка» 3 150  10 

10 КНП «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 
2 120  10 

 

 

Керуючий справами                                                                                       Р.О. Малий 

 

Військовий комісара 

Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату 

підполковник                                                                                             В.О.Ільєнко 


