розпорядrкЕння

голови вIльшАнськоi рдйонноi двеtttавноi адмlнlстялцIi
кlровоtрАдськоi оБлАстI
,,
дi 127-р
вiл 0б,, червня ZOl]poKy
смт Вйьшацка

Про затвердження Положеrтня про
секгор мобiлiзафйноТ рйоти апараry
районноТ державноi ад,riнiстрацii

Вiдповiдно до статей 6, 27, з9,41, zИ Закону Украiни <Про йсцевi
державнi адмiнiстрацiii>, Типового положення про мобiлiзацiйний пйроздiл
оргаqz державноi вrrади, iншого державноrc органу, &rтвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ни вiд 27 квiтня 2006 року Nэ 587, Регламенry
Вiльшанськоi pйoнHoi державноi адмiнiсграчii затвердженого
розпорядженням голови районноi деркавноi адмiнiстрацii вiд 22 червня
2015 року Nэ 95-р <Про затвердження FЕгламенlу ВЬшанськоi районпоi

державноi адмiнiстрацii)>, розпорядження юлови районноi державноТ
адмiпiстрацii вiд 02 березня 2017 роry Ns 43-р <Про упорядкуваншI струкryри
апарату райоIшоi державноi адмiнiстрацii>, доручення mлови райоrrноi
державноi адмiнiстрацii вiд 23 травня 20 1 7 року Ns О1-27 l24l2:

1- Затвердrrи Положенпя про сектор мобiлiзацiйноi роботи апарату

рйоrтноi державноi адмiнiсrрачii (лодаеrься).

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть. розпоряджеflня голови райоrтноi
державноi адмiнiстраuii вiд 24 сiчня 2017 року Nл l6-p <Про затвердженr$t

Положення про секгор мобiлiзацiйноi роботи апараry районноi державноi
адr,riнiстрацii>.

Першпй засryпнпк головп
райоппоli державпоi адмiпiсrрацii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕЕО
Розпорядження голови
ВiльшанськоТ районноТ
державноi адмiнiстрацii
06 червня 20l7 М l27-p

поло)(ЕннrI

про сектор мобiлiзацiйноi роботи апарату
Вiльшанськоi районноi державноi адмiнiстраirii

I.

зАIАJънI положЕннrI

l. Сектор мобiлiзацiйноi рботи апарату районноi

державноТ

ммiнiстрачii (далi - сектор) с самостiйrтим структ}?ним пiдроздiлом у складi
апараry районноi державноi адмiнiстрацiТ, що утворюеться головою районноi
державпоi адмiнiстрацiТ та пiдпорядковуеться йому безпосередньо.
2. Секгор у cBoia дiяльностi керусться Конспrryцiею, законаIltи УкраiЪи,
постановilми Верховноi Ради Украiни, акгаr,.rя Прзидента Украi'llи, Кабiнеry

MiHicTpiB УкраIни. iнших центральнж органiв виконавчоТ

розпорядженнями голови районноi державноi адмiяiстрацii,
положеrтням.

а

влади.

також цим

3- Утримаrня секюру мобiлiзацiйноi робmи апараry районноi державноi
адмiнiстрацii здiйснюеться за paxylloк копrгiв, передбачених у державному

бюджетi на }"гримання апараry районнот державноi ад,,riнiстрачii.
4. Секгор здiйсI ос шIаЕ}ъанIlя роботи Еа пйставi rшанiв дiяльностi
районноi державноi адмiнiстрацii.
5- Покладання на секmр обов'язкiв, не передбачених цrлr-r Положенняrr,
забороняеться.
II.

ocHoBHI ФункLцi тА зАвд{lff{'[ сЕктору

l.

Бере }пrасть

у

державному реryлюваннi оборонноi роботи,
мобiлiзацiйноi пiдютовки та мобiлiзацiI ц uтхом внесення пропозицiй до
нормативних акгiв особливого перiоry.

2.

Органiзовуе викопання райдержадмiвiстрацiею законiв, iяrrrих
нормативно-правових аrсгiв з питапь обороl*lоi роботи, мобiлiзацiйноi
пiдютовки та мобiлiзацii.
3. Розробrrяе та подае керiвництву райдержадмiнiстрацii проекп,r
документiв з питань оборонноi рботи, мобiлiзацiйноi пiдюювки та мобiлiзацii'4. Сприяе i кооршпrуе зzжодй щодо оргапiзацii та виконання завдzlнь

терrrюрiаьноi обороlти.
5. Органiзовуе наlкове, iнформацiйне, методологiчне

i

методя.Iне

2

забезпечеI*rя оборонноiроботи, мобiлiзацiйпоi пiдготовки та мобiлiзацiТ.
б. Оргапiзовус плаrryвання, розроблення i проведення заходiв з оборонноi
тому числi заходiв з
роботи, мобiлiзацiйноi пiдmтовки та мобiлiзацii',

у

переведеннjl мiсцевих органiв виконавчоi вltади, органЬ мiсцевого
самовряд/вання, гаlýвей економiки району на робоry в }момх особливого

перiоду та здiйснюс кон,гроль за Ь викоЕанням,
7. Координуе дiяльнiсть пiдприсмств, установ та органiзацiй ycix форм
BrracHocTi щодо призову громадян на строкову вiйськову сщтtбу та по
мобiлiзацii.
8. Сприяе реалiзацii вимог чинItою законодазства щодо допризовноi
пiдготовки юнакiв i призову громадяЕ YKpailrи на строкову вiйськов5r сщrжбу, а
такок щодо наданuя пiльг та допомоги сiм'ям вiйськовослухбовцiв c,TpoKoBoi
сrryтrби.
9. Органiзовуе iнформацiйпе, меюдологiчне i мgгодичне забезпечення
оборонноi роботи, мобiлiзацiйяоТ пiдюювки та мобiлiзацii пiдлрисмств, якi
запучаеться до виконання мобiлiзацiйних завдань (замов:lень).
10. Бере участь у форr"ryмннi основнrл< показникiв мобiлiзацiйпого тlлану
району, довгосTрокових i рiчнrоr програм мобiлiзацiйноi пiдгоmвки району,
вживае заходiв до забезпечення ii викон:lflня.
11. КоордrЕу€ робоry з розробленяя, утоlrненпя проекгiв мобiлiзацiйних
п;rанiв у струкгурIrпх пiдюздiлах райдержад*riнiстрацii, на пiдприемствах, в
ycтztнoBax та органiзацiях, якi зацлаються до виконання мобiлiзацiйшос
завдань (заr,rоыrень).
12. Органiзовуе рйоry з вttзначення потреб (обсяry) у фiнансуваннi
заходiв мобiлiзацiйноi пiдготовки.
13. Вивчае, узагаJIьню€ та пода€ пропозицii щодо встановJlенЕя
мйiлiзацiйпtтх завдань (замовrrень) пiдlриемствам, устаномм i органiзацiям, а
також органiзовус iх доведення ло виконавцiв.
14. Сприяе у робФi з укпадання договорiв (контракriв) на викоЕанIlя
мобiлiзацiйrних завдань (заuовrrень)
пiдприемствalми, устаIrовами та
органiзацiяr.rи.
15. Вживае заходи щодо виконання пiдтцrисмствами, ycт:rнoBzrмr,t та
органiзацiями мобiлiзацiйних завдапь (замовлеЕь) вiдповИЕо до 1кладених
доюворiв (KoHTpaKTiB).
16. Подас пропозифi щодо передачi мобiлiзацiйних завдань (замов;rень)
iншим пiдтцlиемствам, ycTirнoкrм та органiзацiям району або готу€ ilод:rЕIu{ на
зlrятгя мобiлiзацiйЕих завдань (замовrrеrrь) у порядrry, визначеному Кабiнетом
MiHicTpiB УкраiЪи.
17. У межах в}вначеню( повЕовакень здiйсrпое ко}rтрль за cтBopemIrrм,
зберiганrrям
обслуговуванням мобiлiзацiйного резерву матерiальнотехяi.rнrтх, сировиtшю( pecypciB на пiдлрисмствах, в установах та органiзацi_юr,
якi входять до сфери управлiнЕя райдержадмiкiстрацii або за;ryчаються нею до
виконання мобiлiзацiйrтих завдань (замовлень).
18. Подас пропозицii щодо створення, розвитку, уrримання. передачi,

з

та

з

реалiзацiТ мобiлiзацiйню( потукностей на пiдприемствах, в
установах та органiзацiях.
19. Здiйспюе контроль за створенням, зберiганням та обсrryговуванням
мобiлiзацiйного резерву матерiмьно-технiчнtо< та сировиннt ( pecypciB на
пiдприемствах, в установах та органiзацiю<, якi заФлаються ними до виконання
мобiлiзацiйних завдань (замовлень).
20. Сприяс роботi у cTBopeHHi, rфрмуваннi i ведеrrнi сграховоm фондl
документацiТ на прод}кцiю мобiлiзацiйного i оборонною призначеннямобiлiзацiйноi
21- Здiйсrтюе контроль за проведенням заходiв
пiдютовки на пiдпри€мствах, в ycт:rнoBax та органiзацiях, якi входяь до сфери

лiквiдацiТ

та

з

упрамiнпя райлержадмiнiстрацii або з:urучitюткя нею до виконанIuI
мобiлiзацйних завдань (замов.лень), з метою стапою функцiонувалня

mсподарства областi в 1ъ.rовах особпlвого перiоду;
22. Органiзовуе робоry, пов'язаrу з визначенням можливостi задоволевня
потреб Збройних Си;l УкраТни, iнших вiйськовrтх формувань, нацiональноi
економiки, та збезпечення хитт€дiяпьностi населення в особливий перiод.
23. Оргалiзовуе стале фунюriоrryмння TryT rKTiB управлiння районноi
лержавноi адмiнiстрацii в 1шовах особливоm перiоry.
24. Контро,гпое стап ведеЕня вiйськовоm облiку та органiзаltiю рботи з
мiсчевих органах виконавчоi влади.
брошовання вiйськовоюбов'язаrтих

у

органах мiсцевоrc самовряд/вiлння,

на

пiдприсмствах,

в

установах

i

орrанiзацiях на перiод мобiлiзацii та на восннrй час, забезпечуе лiдготовry та
подання вi,цIовiдноi звiтностi, пропозпцiй щодо бронюваяня.
лит:lнь
25. Здiйснюе з:rходи щодо пiдвицення квшtiфiкацii
мобiлiзацiйноi пйгmовки та мобiлiзацii пlляхом проведенЕя навчмь.
26. Органiзовуе та забезпечуе проведення вiйськово-економiчних
мобiлiзацiйних навчань i трнувань.
27, Забезпеryе надання мiсцевим органам виконilвчоТ ыrадп, органам
мiсцевою самовряJryванIц, структурним пiдроздiлам райдержадмiнiстрацiТ
допомоги, необхйноi для пла}I}.ваIrц та здiйсgеllня заходiв з обороняоi та
мобiлiзацiйноi рйоги.
28. Сприяс виконанню заходiв, пов'язанrл< iз забезпеченням хитлом
вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдстаы9, членiв ik сiмей та
прирiвrrяних до них ооiб вiдповiдrо до вимог чинних нормативно-правовrх

з

aKTiB.

29. Сприяс додержанню вiдповiдними мiсцевими оргаяами виконавчоТ
вJIади законодавства щодо соцiального захисту вiйськовосrr}ry<бовцiв, осiб,
звiльненrж з вiйськовоi стrркби та членiв ix сiмей, а також членiв сiмей
вiйськовооц-rкбовцiв, якi загинуJIи (померлr), пропапп безвiстп, стали
iнвалiдами пiд час проходження вiйськовоi сrтркби або потрапили в полон у
ходi бойових лiй (вiйrти) чи пiд час ylacTi у миротворчкх операцiях щодо
ралiзафi ix прав на соцiально-економiчний та соцiально-правовий захист.
30. Сприяе влрiшенr*о проблем соцiальноi та прфесiйноi адаптацii
вiйськовос.пужбовцiв, якi пiдлягають звiльнеr+rю, або звiльненrо< у запас чи у

4

вiдставку.

Спрпяе налагодrсеrшю шефськкх зв'язкiв мiсцевих органiв виконавчоi
*uдrr, op.*i" мiсцевогО самоврядвання, пiдприемств, устаяов та органiзачiй,
,rа"ra*о"х закладiв з вiйськовими частиЕами Збройних Сил Украiни, iншями
вiйськовими
32- Забезпечуе додержання режиму ceKPeTEocTr пд час здiйспеняя заходiв
з оборонноi роботи, мбiлiзачiйноi пiдютовки та мобiлiзацii вiдповiдно до
вимог ЗаконУ Украiни <Про державну та€мницю), та iHrrrяx Еормамвноправовrл< акгiв.
33. Готуе щорiчну доповiдь пр стан мобiлiзацifoлоТ ютовностi району та
про хiд виконання довюстроковю( i рiчних програпr мйiлiзалiirноi пiдготовки,
а також звiтнiсть щодо проведення оборонноi роботи;
та оцir*ос стан оборонноi рботи i мобiлiзацiйноi
34. Здiйсвюе пер""iрrоп
rоmвностi мiсцевих органiв виконавчоi влади, iяшшr державнrо< органiв,
органiв мiсцевого самоврядrвання, пiдприемств, ycтa]roB та органiзацiй, а також
адмiнiстративно.територiальних одиtшць району.
35. Сектор у процесi виконання покпаденrо( яа ньою завдань взасмодrе з
струrryрнимИ пiдроздiлами обласноi та районноi державних адмiнiсrрацiй,
пiдприемстваrчrи, установаIltи та органiзацiями, якi запrуrаються до виконанIuI
мобiлiзацiйних завдапь в особливий перiод, райопяим вiйськовим KoMicapiaToM,
Товарпством спРияння оборпi УКраiни у Кiровогралськй областi,
3б. Несе вiдповiдальнiсть за порядок збирання, зберiгапня та обробку
персональних даяlп(.
37. Втшвае заходи щодо недоflущення будь-якоi можливостi виникнення
конфлiкгу iHTepciB та певiдкладноm повiдомлення у письмовiй формi
безпосереднього керiвняка про наявнiсгь конфлiкry irrгересiв.
3

1.

форМуваннямп'

III.

сЕктор мАе IIрАво

l.

Одерж}ъатИ вiд irrшlx струIсr}?них пiдроздiлiв районноi державноi
адмiнiстрацii в устаноыIеному порядlсу iнформацiю, документи i матерiми.
небхiднi для виконання покJIаденю( на ньою завдань.
Ъщ,.rатv
устаяовленому поряд(у науковцiв, експергiв та
KoHcyrbTaHTiB для опрацюкrння окремш( питдль з мобiлiзацiйноi пiдmтовки та
мобiлiзацii, а такоХ спецiалiстiВ iншпх струкrурнrл< пiдроздiлiв районноi
державноТ адмiнiстрацii для розглядr питань, що належать до йоm компетенцii,
3. Перевiряти i визначати ефекгивнiсть здiйснеrшя irпппми структурними
мобiлiзацiйяоi
пiдюздiлами районноi державноТ алмiнiстрашii заходiв
пiдгmовки та мобiлiзацii.
4. Коrттролювати здiйснення змодiв щодо мобiлiзацiйвоТ пiдготовки та
мобiлiзацii, стан мобiлiзацiйноi ютовностi.
5. Подавати юловi рйонноi державrrоi ад,riнiстршrii пропозицii цодо
заохочення працiвIшкiв, якi брали участь у розробленнi та пiдгоювцi заходiв з
н:rкпадення стяrнень на осiб, якi
мобiлiзацiйноТ пiдготовки, а також

2.

в

з

пр
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допустиJIи порушенЕя закоItодазства

про мобiлiзацiйну пiдюювку

та

мобiлiзацiю.
б. Одержувати в установленому законодавством порядку вiд органiв
мiецевою с:rмовряд/ванruL правоохоронниr( органiв, пiлприсмств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форми власностi та ix посадовю( осiб iнформацiю,
документи i матерiали, необхiднi для виконання покл4дених на сектOр функцiй
i заздань.
7. Корисryватися в устzrновлеrому порядку iнформацiйними базами
органiв виконавчоi влади, системами зв'язку комунiкацiй та iншими
технi,{нимй засобfi*{и.

i

IV. СТРУКТУРА СЕКТОРУ

l.

Струкгура i пrгатний розпис секrору визпачаються головою районноi
державноi адмiнiстацiТ пiд час затвердкеняя загальноi струкI}?и та фон,ry
оп.пати працi працiвникiв arrapary районноi державноi адмiнiстрацii.
2. Секгор очолюе завiд,ъач, який прпзначаеться на лосащr i звiльнясться з
посадп mловою районноi державноi адмiнiстрацii за погодженням з обласною
державною адмiнiстрацiею.
3. Завiдрач секmру:

1) здiйсIлое керiвництво дiяльнiстю сеmору, несе персонаJIьну
вiдповiдапьпiсть за виконання покJIаденпх на сектор завдань;
2) ортаrriзовуе пiдmmвку проекгiв розпоряджень, доруIень mлови
районноi державноi адмiнiсrрачii проведення перевiрок з питань оборнноi
роботи, мобiлiзацiйrоi пiдготовюл та мобiлiзацii;
3) сприяе пiдвищенrтю квалiфiкацii працiвникiв з питань мобiлiзацiйноi
роботи струкгlрнlоt пiдроздiлiв райоlrноi державноi адмiнiстрацii, пiдlриемств,
ycT:rHoB та оргаяiзацiй, якi за;rучаються до виконання мобiлiзацiйних завдаrть
(замовлень), коордиrrуе роботу з формуванпя кадювою резерву сектору;
4)
разi необхiдностi за ргодженrrям керiвництвом районноi
державноТ ад,.riнiстрачii бере участъ у засiданнл< колегiй, прведеннi нарад,
сесiй районноТ ради;
повинен мати виrц5r ocBiTy, стаж роботи, пов'язаний з
мобiлiзацiйною пi,щотовкою, не менш як три роки, та вiдповiдний доrryск до
державноi таемншцi.
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