
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 22 січня 2021 р.                                                                                            № 18  
 
Про заходи щодо забезпечення 
проведення мобілізації людських та 
транспортних ресурсів в особливий 
період на території  Андрушівської 
міської ради 
 

Відповідно до вимог законів України “Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію”, п.3 ч.1 ст.36 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, “Про оборону України”, “Про військовий обов’язок і військову 
службу”, Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1921 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 405), постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.06. 2013 № 389 “Про затвердження 
Положення про військові комісаріати” (зі змінами), розпорядження голови 
Житомирської обласної державної адміністрації від 21.06.2018 № 16-дск “Про 
забезпечення Збройних  Сил України та інших військових формувань 
людськими та транспортними  ресурсами під час проведення мобілізації”, а 
також з метою належної організації гарантованого проведення  заходів 
мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста, з метою 
підготовки до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на 
території Андрушівської міської ради, виконавчий комітет Андрушівської 
міської ради 

 
В И Р І Ш У Є: 
 

1. Для забезпечення стійкого управління  проведенням мобілізацією 
створити і підтримувати  в готовності до застосування за призначенням пункт 
збору  Андрушівської міської ради в умовах особливого періоду в приміщенні 
міської ради за адресою: місто Андрушівка, пл.Т.Г.Шевченка, 1, з якого буде 
організована відправка людських і транспортних ресурсів на пункт 
попереднього збору Андрушівського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки. 
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2. Для організованого та своєчасного оповіщення військовозобов’язаних і 
відправки людських і транспортних ресурсів на пункт збору Андрушівської 
міської ради створити  пункти збору сіл Андрушівської міської ради: 
1) сектор №1 (с.Волосів, с.Зарубинці, с.Лісівка, с.Тарасівка, с.Любимівка, 
с.Нова Котельня, с.Яроповичі) з центром в населеном пункті с.Зарубинці вул. 
Першотравнева, 55; 
2) сектор №2 (с.Брівки Перші, с.Ярешки, с.Городище, с.Лебединці, с.Мостове, 
с.Міньківці,  с.Павелки, с.Гарапівка) з центром в населеном пункті с.Павелки 
вул.Центральна, 1; 
3) сектор №3 (с.Антопіль, с.Гальчин, с.Городківка, с.Камені, с.Жерделі, 
с.Бровки Другі, с.Мала П'ятигірка, с.Нехворощ) з центром в населеном пункті 
с.Гальчин вул. Ватутіна, 1; 
4) пункт збору адміністративного центру Андрушівської міської ради за 
адресою місто Андрушівка, пл.Т.Г.Шевченка, 1.  

3. Помічниками  начальника пункту збору Андрушівської міської ради:  
1) села Антопіль  призначити  старосту Устича Юрія Васильовича ; 
2) села Бровки Перші та Ярешки призначити старосту  Манзебур Наталію 
Генадієвну; 
3) села Волосів та Града призначити старосту Шателюк Людмилу Євгеніївну; 
4) село Гальчин призначити старосту Сушка Михайла Григоровича; 
5) село Городківка призначити старосту Сокола Віталія Федоровича; 
6) села Зарубинці, Лісівка та Тарасівка призначити старосту  Опанасюка 
Володимира Зінов'євича; 
7) села Камені, Жерделі, Бровки Другі призначити старосту  Семчук Світлану 
Миколайвну; 
8) села Лебединці призначити старосту Троценка Антона Миколайовича; 
9) села Любимівка призначити старосту Зембер Надію Петрівну ; 
10) села Мала П'ятигірка призначити старосту Маслюк Валентину Миколайвну; 
11) села Міньківці та Городище призначити старосту Назарчук Світлану 
Іванівну; 
12) села Мостове призначити старосту Опанасюка Сергія Леонідовича; 
13) села Нехворощ призначити старосту Закабулу Анатолія Андрійовича; 
14) село Нова Котельня призначити старосту Драпак Олександру Михайлівну; 
15) села Павелки та Гарапівка призначити старосту  Опанасюка Олександра 
Миколайовича; 
16) села Яроповичі призначити старосту Бойка Олександра Валентиновича; 
17) начальником пункту збору адміністративного центру Андрушівської міської 
ради міста Андрушівка призначити заступника міського голови Демченко 
Сергія Дмитровича. 

     Склад адміністрації даного пункту збору призначити окремим 
рішенням. 

4. Відповідальність за підбір, навчання адміністрації і особового складу 
пункту збору міської  ради, покласти на заступника міського голови Демченко 
Сергія Дмитровича.  
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5. До складу адміністрації  пункту  збору  міської ради  залучати 
працівників апарату міської ради, шкіл, центру первинної медичної допомоги, 
закладів культури та жителів відповідних населених пунктів,які не підлягають 
призову під час мобілізації. 
       6. Відповідальними за розгортання пункту збору міської ради,  матеріальну 
базу, підтримання в робочому стані систем зв’язку і оповіщення, ведення 
необхідної документації призначити старост, діловодів, секретаря керівника,  
відповідальних за військовий облік. 
      7. Старостам сіл доповідати про хід оповіщення, збору та поставки 
мобілізаційних ресурсів старшим секторів по напрямках згідно календарного 
плану на пункт управління пункту збору міської ради у встановлені терміни. 
      8.Заняття з адміністрацією пункту збору міської ради  проводити не рідше 
одного разу на півроку, з особовим складом пункту з практичним розгортанням 
- не рідше одного разу на рік. 
      9. Відпрацювати згідно методичних рекомендацій Андрушівського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
необхідну документацію пункту збору міської ради. Негайно вносити необхідні 
зміни в документацію, в картотеку карток первинного обліку, в разі зміни 
кількісного та якісного складу людських та транспортних ресурсів. 
     10. Оповіщення і збір військовозобов’язаних та постачальників техніки в 
особливий період проводити за розпорядженням міського голови силами 
адміністрацій пункту збору міської ради за картками первинного обліку та 
повістками Андрушівського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, які доставляються уповноваженими 
міської ради  в села району відповідальності. 
     11. Перевезення військовозобов’язаних з населених пунктів на пункт збору 
міської ради, а з пункту збору міської ради на попередній пункт збору 
військовозобов'язаних і техніки  Андрушівського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки здійснювати автотранспортом 
згідно розрахунка, додаток  додається. 
     12.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                                                                        Галина БІЛЕЦЬКА 
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Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету Андрушівської міської 
ради 22 січня 2021 р. № 18 
 

Розрахунок виділення автомобільного транспорту для забезпечення потреб 
мобілізації. 

 
№ Тип, марка автомобіля, 

державний номер 
Звідки 

виділяється 
Місце прибуття Час 

прибуття 
(після 

отримання 
сигналу) 

Для забезпечення потреб роботи пунктів збору сіл  
(для проведення оповіщення) 

1 Хонда АМ39-59СН с.Антопіль с.Антопіль  
2 Ваз 2106 АМ1423ЕО с.Бровки Перші с.Бровки Перші  
3 Деу Ланос АМ5864ЕО с.Волосів с.Волосів  
4 Фольсваген АМ1933СА с. Гальчин с. Гальчин  
5 Деу Ланос АМ7860ЕА с.Городківка с.Городківка  
6 Ваз 2107 АМ1524СО с.Зарубенці с.Зарубенці  
7 Фольсваген АМ8246АН с. Камені с. Камені  
8 Пежо G5 АМ5639АН с.Лебединці с.Лебединці  
9 Рено кенго АМ0424АК с. Любимівка с. Любимівка  
10 Чері Амулет АМ3645СХ с.Мала 

П'ятигірка 
с.Мала 
П'ятигірка 

 

11 Фольсваген Т4 АМ2662ВІ с.Міньківці с.Міньківці  
12 Рено Трафік АМ5312СХ с.Мостове с.Мостове  
13 Ваз 2106 55932 ВВ с. Нехворощ с. Нехворощ  
14 Фольсваген Т4 

АМ0587СТ 
с. Нова 
Котельня 

с. Нова Котельня  

15 Шкода Фабія АМ 5162 СР с.Павелки с.Павелки  
16 Ваз 2110 АМ0655АС с.Яроповичі с.Яроповичі  

Для перевезення військовозобов'язаних на пункт збору Андрушівської 
міської ради 

1 автобус БАЗ А-079-21 АМ1226АЕ м.Андрушівка с.Зарубенці 
2 автобус БАЗ А-079 АМ8678ВА м.Андрушівка с.Павелки  
3 автобус БАЗ А-079-13 АМ0937АА м.Андрушівка с.Гальчин 
4 автобус БАЗ А-079 АМ0936АА м.Андрушівка м.Андрушівка 
 
Примітка: автотранспорт подається в справному технічному стані та 
забезпечений на 100 % пальним та мастильними матеріалами. 
____________________________________________________________________ 
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