
(гуту!вськА РАйоннА двР)кАвнА Ад\{!н|стРАц[я

хАРк!всько! оБлАст!
РозпоРядт(вння

{уц1в лъ ?'?
!1ро перев1рку моб1д|зац!йно!
готовност! транспортних засоб!в
на п!лприсмствах, в орган!заш!ях
та установах 9уц!вського району

8[дпов[дно до статей 6, 27 3акону 9кра!ни <|[ро м!сцев[ дертсавн1
адм!н|страц|}>, стат'г| 21 3акону 9кра!ни <|1ро моб!л1зац|йну п|дготовку та
моб!л|зац!ло>>, статт[ 21 <<|[оложення про в[йськово-транспортний обов'язою>,
затвеРдхеного поотаново|о 1{аб|нец й|н|сщ|в 9кра!ни в|д 28.|2.2000 !'{р \92|'
з мето!о ви3начен}1'! ре!}льного техн!чного стану, уточнення наявност|
транспортних засоб1в, стану комплект|в запасних частин та обладнантля для
пеРеве3ення особового склалу' перев!рки виконанн'! вимог кер!вниками
п1дприемств, орган1зац1й та установ:

1. €творити ком!с1:о для проведення перев1рки мобй1зац|йно! готовност|

щанспортних засоб|в на п|дприемствах, в орган!зац|ях та установах
9уц!вського району (дал1 _ ком|с!я) та затверАити !! склад (додасться).

2. Рекомендувати начальнику центру надання посщг, пов'язаних з
використанням автощанспортних засоб[в, з обс.туговування 9уц!вського та
[|ечен!зького район[в (.[итвиненко ,{.Ф.) до 13 листопада 2015 року подати
с{уц!вському об'еднаному районному в!йськовому ком|сар!ац (9еханов 8.8.)
|нформац|:о про Результати перев!рки техн1чного стану транспортних засоб!в,
яка надасться суб'ектами проведен!{'{ обов'язкового техн|чного конщолто
готовност1 ранспортних засоб|в п[дприсмств !{уц!вського району.

3. ](ом|с||:
з.1. з 08 )ковтня по 13 листопада 2015 року провести лерев|рч

моб!л|зац|йно! готовност| танопортних засоб|в, признане\1их для передан1
в|йськовим формуванням, зг!дно з щаф1ком (додасться).

3.2. 3а результатами перев|рки скласти в|дпов|дн! акти та т|ро пРоведену
роботу |нформувати 9уц!вський об'еднаний районний в|йоьковий ком!сар!ат
(9еханов 8.8.) ло 20 листопада 2015 року.

4. Рекомендрати 9уц!вському об'еднанопту районному в1йськовому
ком|сар!ац ({еханов в.в') про результати проведено!'перев1рки |нфорплувати
голову районно| деря<авно! адм|н|орац[| через сектор конто.'1]о апарат
районно| дерясавно! адм|н1срац1| ло 20 лиотопада 2015 року.

5. !{онщоль за виконанням розпоряд)кення 3а]|ип]а!о за соболо.
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склАд
ком!с!!для проведення [ерев!рки моб|л!зац|йно! готовцост| транспортних

засоб1в на п|дприсмствах, в орган!зац!ях та установах 9уц!'вського району

куклвнко
Флександр Флександрович

оф1цер моо|л1зац1иного в1дд1лення

гулАй
Басиль Флекс|йович

дАвидвнко

управл1ння
районно|агропромиспового розвитку

дерхавно! адм1н!страц||

вод!й в!дд[лення забезпечення 9угу!вського
об'сднаного районного в|йськового ком!сар|ац
(за згодото)

старплий [нспектор оектору оборонно!,
моб1л!зац!йно!, ре)кимно-секретно! роботи та
взаемод|! з правоохоронними органами апарату

районно| лержавно! адм ! н !сщаш!|

вод1й в!дд[лення забезпечення 9уц!вського
об'сднаного районного в|йськового ком!сар|ац
(за згодото)

Андр1й 8олодимировия

лвв!шнко
Басиль йиколайович

люБжин
йикола Флександровин

3аступник кер1вника апарату'
начальнпк орган1зац!йного
в!дд|лу апарату районно1
дерисавно! адм!н!страц|!

9уту!вського об'еднаного районного
в!йськового ком!сар!ату. голова ком!с!|
(за згодото)

засц/пник нача.]1ьника 9правл1нття, нача',1ьник
в1дд1лу виробництва 1 ринк|в продукц1!

рослинництва. |н':кенерно-техн!нного та
к)ридичного забезпечення

н.п. !птРиФАновА
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л!л }{азва п!дприсмств

{ата
||роведення
техн|чпого

огляду
1. 1АБ Агроф!рма "[ракове'' 08.10.2015
2. .[|| Ёовопокровоький комбинат хл1бопродукт1в'' 22-1о.2о15
3. 1Ф8 "Агросерв|с '' )11! 17.11.2015

4. €1Ф8 1{олос 2000'' 13.1 1.2015
5. |]А1 "Агрокомб|нат "(лобожанський'' 2з .10.2о\ 5

6. Агроф1рма''.1]ебежанський'' 1Ф8 26.10.2015
7. 6]0Б ''йаяк'' 28.10.20 ] 5

8. Агроф|рма "т{угу]вська'' 1ФБ 09.11.2015

9. [|[ "Агроресттс'' 30.10.2015
10. Агооф!ома "Базал|]вський (олос'' 108 02.11.2015
'| 

1. |{А1''йосьпан|вське'' 14.10.2015

12. Агроф!рма "3оря'' 1Ф8 1з.'1 1.2015

1з. Агроф1рма "!]ад1я'' 1ФБ ] 6. 1 0.2015

14. |{рА1 "9угу!вський Агротехсерв1с'' 20.10.2015

15. Ф]л1я "1еплоелекроценраль'' 1ФБ [Б нафтогазовидобувна
комп*т1я

22.10.2015

16. 1{опт}ттальний зак.]1ад охорони здоров'я "9угу!вська
центральна районна л!карня 1м. \4.1. (ононенка''

1 1 .1 1.2015

17. дп "чугусво-Бабчанське л1сове господарство'' 1з.1 1.2015

18. ([ "8!тязь'' 04.1 1 .2015

19. .{9 "€лобожанське досл1дне
"1нститут фунтознавства
6околовського''

поле'' Ё1ац|онального центру
та ащох1м|| |м. о.н.

06.11.2015

20. {угусво-Бабчанський л1сний коледэк 09.1 1.2015

в1иськового ком1сара в.д.гоР|]1ков


