
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ, тЕрношльськоiоБлАстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВЩ_{q ч ь 4:a:Lt 20., PoKr ]\,r, Крсменець N, J6/o,? 1?7/,/

Про прuюв резервiсmiв
оперgпruвноzо резерву

Вiдповiдlо до вимог законiв YKpa'rI ,,Про оборону Украiни", ,,Про
вiйськовIй обов'язок i вйськову слркбу", дJUI нilтrежного виконанIllI
наказу Верховного Головнокомандlъача Зброfu+ос Сил Украi'ни
вiд 22 ,шотого 2022 року J{ч 2 ,,Про прлвов резервiстiв на вiйськову слlи<Ъу за
пр}lзовом осiб iз .rисла резервiстiв в особ;пвий перiод", на виконаннrI
ро i порялке н}{я начальника Креvенеuького районного rерггорiаьноrо шеrлру
комтlлект}tsан}ul та соцiа,ъноi пiдтрпrки (дапi - Кременеrъкого PTIK СП) вiд
23.а2,20022 Ns ЗЗЗ:

1. Головам виконавчих KoMiTeTiB органiв мiсцевого самоврядувirш{rl в
TepMiH до 16,00 год. 24.02.2022 року:

1) розгорнути дiльrшцi оповiщенrrя та rтушсти збору MicbKIDq селищноi та
сiJьських рад району вiдповiдно до бази мобlлiзацiйного розIортання
KpeMeHerpKoTo району щодо оповiщення резервiстiв огrеративного резерву
(вйськовозобов'язаrшх) Кременеuького РТLЩ та СП;

2) лрlвначити необхцну к rькiстъ особового складу адмiнiстрафi для
виконання }авда}ъ ,} qисла tIITa,l них праuЬникiв ttticbKlt-x, селиrчнлок, сiьських
рад;

З) прr,значлл и пос}tльllими дJuI оповiщешtя peзepBicr iB, дегцпа r iB мiськиl,,
сел шlJH]o(_ сiл bcbKta ра.l,:

4) негйно розпочати оповiщеr*rя резервiстЬ оперативI]ого резерву
(вйськовозобов'язатrшr) про i-x виклик до Кременеlц,коrо РТЦК та СП на 08.00
год. 25.02.2022 року;

5) органiзlъати взаолодiю з групою контролю та узаг:l]БнеIшl1 даних
Кременеrркого РТЦК СП, щодо результатiв оповiщенtrя та врlчеr*rя бойовr-лх
повiсток, доповiдi здйсковати за телефоном (0З546) 2-2З-Зб або 098 234 45 1 l
пiдполковrтик ХОМИЧ Руслан Петрович;

6) забезпеwrrи вку резервiстiв зriдно crшcKiB та повiсток Кременеlцкого
PTL{K СП;

. 7) забезпечити автOтранспортоМ заходи оповiщенця з розра\унку
стовцсоткового охошIеннl1 оповiпlення резервiстiв в мёжах вiдповiда"ъностi



,lepиTopiiL]bнtlx гроilад.jа cBoi\]_]rmcrнqNl та Bi]npaBKY сфорNIоtsаних ко\tанл зKperleHcubKоt tl Р I l tI( la ( il ro Bir.icbнoBirr часlJ,н l no,lna\\ нг\
З,, -viкроавr обуси (по олно\lу 

";,r 
Kp.""n.uiibT. irrl ,"r-". ,; "f;;";;"Ъ;}аськи\ ра,l):

року пода,] и звiгюzй магерiал на груп}
кременеtъкого PTLK СП за адресою:
буд, 5 Кременецький РТЩК СП. кабiнет

8) до 16.00 год, 26.02.2022
управл1I+rя та узiтiUБненнJ{ данихм К_ременець, вул, Коrцоблпrського,
М 11 за шажче вказаною схемою:

LlcпpttK,tad.-
корiнець пoBlcпl\tt з ocoбt.tcпtant

ре зе |)в), | в iiськовозсlбо сl'я зtt н о.,о1 ;

п i d tl lt с cl.+t р е з е р в lC п а о 11 е р а Iп 11в l l о |, с)

узаг IьнеIlнJl даrтrлк КременеrЬколо РTIЩ СП au чдр""оrо, м.- Кременець,вул. Коrцобr*rського, буд, 5 КремеЕеiFк]rLРТLЦ< СП, каhнеrМ t t.

,_,.,_ i:::'^ .,,.':::::'_ф 
еl!НЯ, l!|ooo Засвiсtчеltня фl:lк п, вi(Jсч^п]но.]п! резервi(r1(Ilцl]!ськUвпзllп!в qзанllео) з ]1пяснення_t|п сtэi.,tьно tлроэк,uваючlLla |1оочч|в,сl,a.i.)iеlпа .\,lcl.clL,llcl]lbHu.v за.зл{ttчення.у в|оо.u(}спlеli tфо йоео ,1ru'rru,unr''iiiri1"

пе ре бувtt нл tя, .tl iсце ро б опu ttt o ulct,

^,,, '''О''':|,| о {_11Hq ,l).l^1)l.|- UllUвlll!,нцЯ lJ-lll.tlllK.l аlоt'цк.у- ,lе llГо hllB.h
')qllkJp- ll|'o hl Ua'ioHlLtllb ltn.,a явк!! .1, tftputцall1.1 lb!tl,,, ,,uir,1, l aCU.llL.lnl!_1l|li)l,ll cov BlucHuKa б\,Оuнкt, iп,65 ГrЛ'\А ,\чуj l 

",о' 
оa| i: :"i tZ i,uoyl

Робоlп1, tцоdо оповitцення lte зоверl4,r|:в{|lltч dо спllвidсо,пково?о
ottoBittlettHlt р ез epBi спt i в о пераппtвн о?о рез ерву.

2. KepiBIrиKalr _lliKvBal,tbHo профiлактичнlrх зак_ла]iв pal:ioнl. в TeprdHз 
_25 

по _]0 02,2022 року,.забезпс.rЙти безперебi*rri ;;;;;:r iocr:liro - дiючоiвlиськово-Jlкарських Korlicit1 Кременсцького РТЦК Cll .la iorcr вi,tдi:riв з 09 00
J:].|"99,i-,,: y]:l ,] на гlplitoBrrii-r ,ri,rbrrrrui I(p.:,rcr,e,iuni,'n ро,,о*, ,,,,i.,,,t\llс\lенець. а ]акож з:ачr нсобхiднriх ана;riзiв д,lя пl]оходr,ення B,IK
резервiсr aMrI огtерur rr""сr.о paa"p"u,

-,_ -З Керiвrrикалl' пiлприслlств, усТаноВ. органiзацil:t НеЗаJеrкно ВlД]rIдп()рядк\,ваIлня ra форлt B.lracHocTt:

_ l) в герvй до I0.00 roa._ 27,02.2022 року гIровесги оповlщення laзабезлечlrпа вку вiйсысовозобов.я ia'lo(. uioo, 
"Й 

Z r ;ъ;;;;". ,,риrатн].сt ]а
Ti"",,.i.rj:ry: _} якi ранiше. прохоаttли вiйськовl сл1 жбу' в 3ЪБ;; ё;;у кра]юл та лереОувають на вiйс_ьковому облiку в Крем""еrцпощ, РТЦК СП;2) до 16.00 год. 28.02.2022 pony .,одu." i-ЙЙ...rЙ.рi* (засвiдченi
:::]j:i _]:1:У :Уr|- (копii} ] наказiв про оповiщеrrня. ловеленi пiдoсL}Oи("тии пдп4с пра цl в Hlfl{a. або про накази llpo вiлсуrнiсгь на робочому viсчi
l.л l1:"1r:*оN{ пршiин дотримуючись вимоI п.47 ПI{МУ Np921 Bid 07.12.20]6poкyl по Ре iyJ'Ib'l аТам оповiщенuя доповiдаlи lla гр)ц 1правлЬня га

Голова адмiнiстрацii ВiтапiйК}'ЩАК


