
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 21

 .02.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про створення пункту збору 
та контрольно – пропускного пункту
Миколаївської сільської ради 

            Відповідно  Законів  України  «Про  оборону  України»,  «Про
мобілізаційну  підготовку   та  мобілізацію»,  «Про військовий обов’язок   та
військову  службу»,   керуючись  пунктом  1  статті  36  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою  забезпечення  якісного
управління  проведення  мобілізації  людських  та  транспортних  ресурсів  в
особливий  період,  під  час  проведення  навчань  (тренувань),  своєчасного
оповіщення мобільних ресурсів, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
1.Для повного та якісного проведення мобілізації людських та транспортних
ресурсів їх збору та відправки  на пункти попереднього збору Сумського РВК
в особливий період  створити на базі  приміщення Миколаївської  сільської
ради  пункт  збору  сільської  ради  (ПЗСР)  з  організаційною  структурою:
управління   пункту  збору,  відділення  оповіщення  і  явки,  відділення
формування  і відправки команд, групи розшуку  (додаток 1 додається). 
2.  Затвердити  штат  адміністрації  пункту  збору  сільської  ради,  розрахунок
майна та обладнання (додаток 2 додається).
3. Начальником  пункту збору сільської ради призначити сільського голову
Самотоя Сергія Володимировича.
4.  Зобов’язати  сільського  голову  забезпечити  пункт  збору  сільської  ради
необхідним майном та обладнанням.
5.  Створити  контрольно  -  пропускний  пункт  сільської  ради  (додаток  3
додається).
6. Затвердити персональний склад контрольно - пропускного пункту сільської
ради (додаток 4 додається).
7. Затвердити функціональні обов’язки персонального складу посадових осіб
контрольно - пропускного пункту сільської ради (додаток 5 додається).  
8. Установити робочі місця контрольно – пропускного пункту сільської ради
(додаток 6 додається). 
9. Для підтримання постійного зв’язку з групою контролю Сумського РВК з
отриманням  сигналу  на  розгортання  пункту  збору  сільської  ради  чи  КПП



встановлюється   цілодобове  чергування  в  пункті   збору  сільської  ради  та
КПП. 
10. Керівникам сільськогосподарських підприємств, керівникам установ, що
розташовані  на  підвідомчій  території  виділяти  транспорт  для  збору  та
відправки ресурсів сільської ради  та перевезення особового складу. 
11. Для організації роботи пункту збору сільської ради, КПП сільської ради
відповідальному  за  військовий  облік  військовозобов’язаних  і  призовників
розробити комплект документів відповідно до вимог військового комісаріату.
Уточнення  документів  пункту  збору  та  КПП  сільської  ради  проводити
щомісячно
12.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
С.В Самотоя. 

Сільський голова                                                                С.САМОТОЙ


