1

2

                                                                                   file_0.doc



thumbnail_0.wmf

                                                                                                              
                                                        УКРАЇНА
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  
  від 06  серпня 2015 року                                                                  № 242
           
Про заходи щодо утворення військового комісаріату на території   Мурованокуриловецького району




Відповідно до спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 01 липня 2015 року              № Д-322/1/20дск «Про проведення додаткових організаційних заходів у Збройних Силах України в 2015 році» та з метою забезпечення належного виконання Розпорядження Першого заступника голови облдержадміністрації
№417 від 21.08.2015року «Про заходи щодо утворення районних військових комісаріатів на території Вінницької області»:

1. Рекомендувати військовому комісару Барсько- Мурованокуриловецького ОРВК  Деревянчуку О.Є.  до  28 серпня 2015 року:
 
1.1. Вжити заходів щодо:

- своєчасного та повного виконання завдань з утворення на території Мурованокуриловецького району військового комісаріату.

- створення інфраструктури військових комісаріату відповідно до вимог чинного законодавства;

 - здійснення передачі облікової документації, документації військового обліку до Мурованокуриловецького військового комісаріату.

               1.2.  Негайно інформувати районну державну адміністрацію у разі виникнення ситуацій, які можуть призвести до зриву виконання запланованих організаційних заходів.

	 Першому заступнику голови районної державної адміністрації                 Гончару І.П.

- до 20 серпня 2015 року  визначити заходи щодо координації дій, пов’язаних зі створенням військового комісаріату;
         -  взяти на особистий контроль виконання організаційних заходів щодо забезпечення функціонування військового комісаріату;

- забезпечити висвітлення інформації про утворення військового комісаріату у  засобах інформації;

-  організувати взаємодію з благодійними організаціями, волонтерами, щодо надання матеріально-технічної допомоги утвореному військовому комісаріату.

3. Начальнику фінансового управління районної державної адміністрації Власовій Г.М. підготувати  пропозиції щодо фінансування матеріально-технічного забезпечення військового комісаріату та внести їх на розгляд  районної ради.

4.   Рекомендувати селищному голові Цибульській Г.М.,  начальнику цеху телекомунікаційних послуг №13 Вінницької філії ПАТ Укртелеком  Скубеннику С.М., начальнику СО «Мурованокуриловецькі електромережі» ПАТ «АК Вінницяобленерго» Пушкару А.В.,  начальнику ДП   «Мурованокуриловецький водоканал» КП «Вінницяоблводокана»     Андрущаку К.Л. сприяти  в організації функціонування  Мурованокуриловецького військового комісаріату, відповідно до компетенції.
          
5.   Виконавцям цього розпорядження за результатами проведеної роботи надати інформацію до 28 серпня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова районної
державної адміністрації                                                          Сергій Ладан















