
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20__ року №______

м.Кропивницький

Про організацію роботи
щодо переоформлення
відстрочок військовозобов'язаним

           Керуючись  ст. 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст.  15  Закону  України  "Про  оборону  України",   ст.  18  Закону
України  "Про  мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію",  на  виконання
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  11  січня  2018 року  № 12  "Про
внесення  змін  до  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", розглянувши листи Кіровоградської обласної
державної  адміністрації  від  16  лютого  2018  року  №  118/01-11  та  від
27 лютого 2018 року № 21/01-14 щодо  виконання доручення Першого віце-
прем'єр-міністра  України  —  Міністра  економічного  розвитку  і  торгівлі
України  від  14  лютого  2018  року  №  5387/1/1-18,  з  метою  організації
бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації і на воєнний час на
території   міста Кропивницького та виявлення проблемних питань під час
переоформлення  (оформлення)  відстрочок  військовозобов'язаним
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького,
Новенської селищної ради, Подільської та  Фортечної   районних  у  місті
Кропивницькому  рад:

1)  взяти  під  особистий  контроль  організацію  роботи  щодо
переоформлення  (оформлення)  відстрочок  військовозобов'язаним,  які
перебувають  на  спеціальному  обліку  в  Кропивницькому  міському
військовому   комісаріаті   відповідно   до   вимог   чинного законодавства   у



підпорядкованих органах та на підприємствах, установах і організаціях, які
належать до сфери їхнього управління;

2) у взаємодії з  Кропивницьким міським військовим комісаріатом до
01 червня 2018 року завершити  переоформлення (оформлення) відстрочок
військовозобов'язаним;

3) до 05 червня 2018 року надати до  сектора   мобілізаційної    роботи
та    територіальної   оборони  міської ради інформацію щодо проведеної
роботи для узагальнення.

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на заступника
міського   голови   з   питань   діяльності   виконавчих   органів   ради
Мосіна О.В.

Міський голова                                                                           А. Райкович
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