Військовий комісар Жовківського району доповів голові РДА про стан готовності до проведеня нав
Написав Адміністрація РДА
П'ятниця, 06 вересня 2013, 07:50

.

6 вересня голова Жовківської РДА Степан Ціолковський провів нараду щодо
проведення навчальних зборів по питаннях функціонування нової системи
мобілізаційної роботи.

В нараді взяли участь і доповіли завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної роботи , виявлення і запобігання корупції апарату
РДА Ігор Пелех, військовий комісар Жовківського району Андрій Кузьмічев, а також
завідувач сектору НС райдержадміністрації Степан Романчак, начальник Жовківського
РВ ГУДСНС України у Львівській області Ігор Дорош.

Андрій Кузьмічев доповів, що відповідно до розпорядження Начальника штабу –
першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України
№160/2/2/1957 від 15.02.2013 року та розпорядження начальника штабу Західного
оперативного командування від 19.02.2013 року №11/17/2/566 (про організацію
виконання Плану проведення навчальних зборів з практичним призовом
військовозобов’язаних Збройних Сил України у 2013 році) на базі Жовківського
районного військового комісаріату в період з 10 по 19 вересня 2013 року буде проведено
навчальні збори з питань функціонування нової системи мобілізаційної роботи. До
проведення зборів планується залучити 23 військовозобов’язаних.
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У ході підготовки до навчальних зборів у військовому комісаріаті: відпрацьовано план
підготовки до зборів; проведено нараду з керівниками структурних підрозділів
Жовківської районної Державної адміністрації, щодо порядку організації підготовки і
проведення зборів; погоджено спільний план дій з Жовківським РВ УМВС по
забезпеченні громадського порядку під час проведення зборів; виконано заходи
підготовки пункту управління Жовківського районного військового комісаріату до роботи;
організовано роботу з Жовківським відділенням «Укртелеком» щодо виділення
додаткових каналів зв’язку; спільно з відділом охорони здоров’я РДА організовано
проведення медичного огляду військовозобов’язаних, що надходять на
доукомплектування до Жовківського районного військового комісаріату; сплановано
проведення інструкторських занять з головами сіл з порядку виконання практичних
заходів з оповіщення, збору і поставки військовозобов’язаних, що надходять на
доукомплектування до Жовківського райвійськкомату.

Заслухавши доповідь районного військового комісара, голова РДА доручив І. Пелеху
підготувати відповідне розпорядження щодо сприяння проведення навчальних зборів
установами, підприємствами та організаціями району.

Голова РДА Степан Ціолковський особисто візьме участь у початку навчальних зборів
о 10.00 год, 10 вересня 2013 року.

2/2

