yKpAIHA

розпорядfirЕння

голови вIльшАнськоi рдйонноi дЕрilrАвноI АдмIнIстгацli
кIровогрАдськоI оБлАстI
вiд" 24"

сiчня

201]роху

Ns*_lýf_

смт Вirьшаrжа

Про затвердження Положення про
сектор мобiлiзацiйноI роботи апарату
районноi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до статей З9,4|,44 Закону Украlни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ>, Типового положення про мобiлiзацiйний пiдроздiл органу
державноi влади, iншого державного органу, затверджеЕого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 27 квiтrrя 2006 року Jф 587, Регламенry

Вiльшанськоi районноi державноi адмiнiстрацii,

затвердженого

розпорядженням голови районноi державноi адмiнiстрацii вiд 22 червIuI
2015 року }lb 95-р <Про затвердження регламенту Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрsцЬ, розпорядження голови районноi державноТ
адмiнiстрацii вiд 28 rрудня 20|6 року Nе 324-р кПро упорядкуваннrI структури
апарату районноi державноi адмiнiстрацiЬ>

:

1. Затвердити Положення про сектор мобiлiзацiйноi роботи апарату

районноТ державноi адцлiнiстрацiТ (да.гri - Положення) (додаеться).

2. Визнати такими, що

втратиJIи чиннiсть, розпорядження голови
районноТ державноi адмiнiстрацii вiд а2 серш{я 20lб року М 161-р uПро
затвердженшt Положення про сектор мобiлiзацiйно-органiзацiйноТ роботи
апарату районноТ державноi адмiнiстрацiii> та вiд 31 серпня 20lб року JФ 197-р
<Про внесення змiн до розпорядження голови районноi державноi адмiнiстрацiТ
вiд 02 серпня 20lб року J,{b 1бl_р>.

3. Контроль за виконанЕям даного розпорядження покJIасти на керiвника

апарату районноТ державноТ адмiнiстрацii Куцареву О.В..

IIершпй заступншк головll
районноi дерх(авно[ адмiпiстраuii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноТ
державноi адмiнiстрацiТ
24 сiчня2017 JФ 16-р

положЕннlI

про сектор мобiлiзацiйноi роботи апарату
Вiльшанськоi районноi державноi адмiнiстрацii

I.

ЗАГАJЬНI ПОЛОЖЕННJI

Сектор мобiлiзацiйноi роботи апарату рйонноi державноi адмiнiстрацii
(далi сектор) е структурним пiдроздiлом апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ.
1.

-

2.

У

своТй дiяльностi сектор керуеться Констиryцiею та законами
УкраiЪи, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами
MiHicTepcTB, iнших центрaльних органiв виконавчоi влади, розпоряджецнями
голови Кiровоградськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii та районноi державноi
адмiнiстрацii, прийнятими в межах ix компетенцii, а також цим Положенням.
3. Сектор пiдпорядковуеться головi районноi державноi адмiнiстрацii, з
питанъ органiзацiйноi роботи - керiвнику апарату районноi державноi
адмiнiстрацiТ.

4. Основними завданнями сектору е:
органiзацiя заrrодiв з мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацii
за iх здiйсненням на територiI району;

i контроль

органiзацiйне, аналiтичне, iнформацiйне забезпечення дiяльностi апарату
районноТ державноТ адмiнiстрацii;
здiйснення контроJIю за виконанIuIм мiсцевими органами виконавчоi
влади, головами та виконавчими комiтетами мiсцевих рад
частинi
делегованих iM повноважень виконавчоi влади, Констиryцii УкраiЪи, законiв
Украiни, указiв розпоряджень Президента Украiни, постанов Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни, розпоряджень голови райдержадмiнiстрацii з питань, що
вiдносяться до його компетенцii;
здiйснення пiдготовки матерiапiв (довiдок, проектiв постанов, проектiв
розпоряджень голови райдержадмiнiстрацii) на засiдання колегii районноi
державноi адмiнiстрацii, вiднесених до компетенцii сектору;
аналiз дiяльностi структурних пiдроздiлiв районнот державноi
адмiнiстрацii;

в

i
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надаЕнrI практиtlноi i методичноi допомоги апарату, струкгурним
пiдроздiлам районноi державноi адмiнiстрацii, а також органам мiСцеВОГО

самоврядуваншl у здiйоненнi делегованих iM повноважень виконавчоi влади,
вивчення, узагальнення та поширення досвiду дiяльностi апарату,
структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацii, органiв мiсцевого
самоврядува[IнrI, внесення пропозицiй щодо пiдвищення ефеlсгивностi ix
роботи,
розгляд внесених апаратом, структурними пlдроздшами раионно1
державноi адмiнiстраuii, органами мiсцевого самоврядування пропоЗицiЙ З
питанъ, що н€rлежать до компетенцii секгору, пiдготовка висновкiв ЩоДО них,
поданнlt ix керiвництву;
вирiшеннi питань проведення виборiв референдумiв та
rlacTb
адмiнiстративно_територiального устрою у межах, визначених законодавством,
забезпечення взаемодii роботи мiсцевих органiв виконавчоi влади та
органiв мiсцевого самоврядування;
доручень голови районнОi
пiдготовка проектiв розпоряджень
державноi адмiнiстрацii з питань, що нzlлежать до компетенцii секгору;
пiдготовка планiв роботи районноi державноТ адмшtстрацti
5. Утримання секrору здiйснюеться за рахунок коштiв, передбачених у
державному бюджетi на утриманнJI апарату Вiльшанськоi районноi держаВнОi
адмiнiстрацii.

i

у

та

II.

СТРУКТУРА СЕКТОРУ

1. fio скJIаду сектору входять завiдувач та головний спецiалiст, якi

призначаються на посаду та звiлъняються з посади головою районноi державноi
адмiнiстрацii.
2. Завiдувач сектору:

повинен мати повну вищу ocBiTy, стаж

роботи, пов'язаний

з

мобiлiзацiйною пiдготовкою не менш як три роки та вiдповiдний допуск до

державноi таемницi;

здiйснюе керiвництво сектором" несе пepcoнaJlbнy вiдповiдальнiсть За
органiзацiю та результати його дiяльностi, сприяе створенню нzlлежних умоВ
прачi у ceKTopi;
подае на затвердження головi районноi державноТ адмiнiстрацii
положення про сектор та посадовi iнструкцii прачiвникiв сектору,
плану€ роботу сектору, вносить пропозицii щодо формування планiв
роботи районноi державноi адмiнiстрацii;
вживае заходiв до удоскончlлення органiзацii та пiдвищеннrl ефекгивностt
роботи сеюору;
звiтуе перед головою районноi державноi адмiнiстрацii про виконання
покJIадених на сектор завданъ;

з

вносить tlропозицii щодо розгJuIду на засiданнях колегii Вiльшанськоi
районноi державноi адмiнiстрацii питань, що наJIежать до компетенцii сектору,
та розробJur€ проекти вiдповiдних рiшень;
представля€ iнтереси сектору у взаемовlдносинах 1з струкТУРНИМИ
пiдроздiлами районноi державноI адмiнiстрацii, за дору{енням кеРiвництва
районноi державноi адмiнiстрацiт - з мiнiстерствами, iншими центраJIъними

органами виконавчот влади, органами мiсцевого
пiдприемствами, установами та органiзацiями;

забезпечуе дотримання внутрiшнього трудового

виконавськоi дисциплiни;

виконуе функцiТ

з

самоврядування,

рOзпорядку та

питань мобiлiзацiйноi роботи та iншi

керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii.
3. Головний спецiалiст сектору:
повинен мати вищу ocBiTy, знати чиннi законодавчi акти;

дотримуеться внутрiшнього 1рудового розпорядку

та

доР}п{енНЯ

виконавськОi

дисциплiни;
виконуе функцii з питань органiзацiйноi роботи.
ПI. ОСНОВНI

ФУНКЦIi ТА ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

1.Зп

1) бе ре участь у державному регулюваннi мобiлiзацiйноТ пiдготовки та
мобiлiзацii на територii Вiльшанського району;
2) органiзовуе виконання струIсгурними пiдроздiлами Вiльшанськоi

районноi державноi адмiнiстрацii КонститучiТ i законiв Украiни, aKTiB
Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказiв MiHicTepcTB, iнших
центрчrльних органiв виконавчоi влаци, голови районноi деРЖаВНОi
адмiнiстрацii з питань мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацii, ЗДiйСнЮе

контролъ за iх реа-гriзацi€ю на територii району;
3) розробJuIе та пода€ головi районноi державноi адмiнiстрацii проекти
розпоряджень з питань органiзацii мобiлiзацiйноi пiдготовки та упраВлiння
мобiлiзацiею, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових
aKTiB з питань реалiзацii повноваженъ районноТ державноi адмiнiстрацii у сферi
мобiлiзацiйноi пiдготовки ;
4) подае пропозицii керiвництву районноi державноi адмiнiстрацiТ щодо
ylacTi в органiзацii управлiння районом в особливий перiол;
5) органiзовуе iнформачiйне, методологiчне методичне забезпечення
мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацii;
6) бере у{асть проведеннi районною державною адмiнiстрацiею
перевiрок делегованих повноважень органiв виконавчоi влади з мобiлiзацiйноi
пiдготовки та нада€ методиtIну допомогу у реалiзачii органами мiСцевОГО
самоврядування делегованих повноважень з цих питань;

i

у

органiзовуе планування, розробленнrI i проведення заходiв З
мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацii, у тому числi з переведення районноi

7)

державноi адмiнiстрацii i району на роботу в умовах особливого пеРiОДУ,
здiйснюе контроль за iх виконанням;
8) бере у{асть у формуваннi проекту основних показникlв
мобiлiзацiйного плану;
9) подае пропозицii rцодо формування довгострокових 1 рlчних програм
мобiлiзацiйноi пiдготовки, координуе ix розроблення i вживае заходiв ДО
забезпеченнlI iх виконання;
10) полае пропозицii rцодо створення, формування i ведення страхового
фо"ду документацii на продукчiю мобiлiзацiйного, оборонного призначеннrI та
програми cTBopeнt{rl TaKoi документацii;
11) бере rIасть у роботi з визначення потреб у фiнансуваннi заходiв з
мобiлiзацiйноi пiдготовки;
12) забезпечуе ефекгивне i цiльове використання бюджетних коштiв,
призначених на виконання заходiв мобiлiзацiйноi пiдготовки;
1З) полас пропозицii з встановлення мобiлiзацiйних завдань (замовлень)
пiдприемствам, установам та органiзацiям, а також контролюс ix доведеннrI до

виконавцiв;
14) бере )п{асть в укIIаданнi договорiв (контралсгiв) про виконання
пiдприсмствами, установами та
мобiлiзацiйних завдань (замовлень)
органlзацlями раиоЕу;
15) вживае заходiв про виконаннlI пiдприемствами, установами та
органiзацiями мобiлiзацiйних завдань (замовлень) вiдповiдно до укJIаДених

з

договорiв (KoHTpaKTiB);
16) пода€ пропозицii rцодо передачi мобiлiзацiйних завдань (замовлень)

iншим

гriдприсмствам, установам

та

органiзацiям

(реорганiзацiТ) пiдприемств, установ та органiзачiй,

у разi

лiквiдацii

17) злiйснюе контроль за створенням, зберiганням та обслуговуванням
сировинних pecypciB на
мобiлiзацiйного резерву матерiа_lrьно-технiчних
пlдприемствах, установах та органlзацlях, що належать до вlдання раионно1
держ€lвноi адмiнiстрачii;
мобiлiзацiйноi пiдготовки
18) контролюе здiйснення заходiв
пiдприсмствами, установами та органiзацiями з метою стiшого функцiонування
економiки району в умовах особливого перiолу;
l9) органiзовуе роботу, пов'язану з визначеннlIм можJIивостr задоволеннJI
потреб Збройних Сил Украiни, iнших вiйськових формувань, нацiональнОi
економiки та забезпечення життедiяльностi населення в особливий перiод;
20) органiзовуе роботу з бронювання вiйськовозобов'язаних та контроль
за веденЕrIм iх облiку, забезпечус подання вiдповtдноi звlтност1, вносиТь
пропозицii щодо бронювання вiйськовозобов'язаних на перiод мобiлiзацii та у
восннии час;
21) органiзовуе роботу щодо надання державним органам iнформачii,
необхiдноТ д_гrя шланування та здiйснення мобiлiзацiйних заходiв;

i

з
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22) готуе i доводить до структурних пiдроздiлiв Вiльшанськоi районноТ
державноi адмiнiстрацii вказiвки щодо виконання aюiB з питань мобiлiзацiйноi
пiдготовки та мобiлiзацii;
23) бере )п{асть у пiдготовцi та проведеннi вiйськово-економlчних
мобiлiзацiйних навчань 1 тренувань;
24) падае пропозицii щодо створення9 розвитку, утримання, передач1,
лiквiдацii та реалiзачii мобiлiзацiйних потужностей на пiдприемствах, в
установах та органiзацiях;
25) бере r{асть у визначеннi потреби у постачаннi матерiаль но -технiчних
pecypciB за рахунок мiждержавноi кооперачii;
26) розробля€ заходи щодо рацiонального використання в особливий
перiол матерiально-технiчних, сировинних, фiнансових pecypciB та
виробничого потенцlалу;
27) враховуе литання територiальноi оборони пiд час розробки
(коригування) мобiлiзацiйного ппану району iз забезпечення надtйного
функчiонування районноi державноi адмiнiстрачii в )лýlIовах особливого

"'o'o?ril

здiйснюе заходи щодо пiдвищення квалiфiкачii працiвникiв

структурних пiдроздiлiв районноi державноI адмiнiстрацii, виконавчих органiв
сiльських рад З питань мобiлiзацiйноi роботи, у тому числi цшяхом проведе}rня
навчань,

29) органiзовус роботу по забезпеченню постiйноi готовностi сиСтемИ

управлiння районом з пyHKTiB управлiння районноi державноi адмiнiстрацii;

30) здiйснюе контроль за технiчним станом систем мiського пункту

управлiння районноi державноi адмiнiстрацii i готовностi його до використання
за призначенням;
31) забезпечус додержання режиму секретност1 пlд час здlисЕення заходlв
з мобiлiзацiйноi пiдготовки;
32) вживае заходiв lцодо органiзацii охорони i пропускrrого режиМУ На
пунлсгi управлiння районноi державноi адмiнiстрачii;
33) готус щорiчну доповiдь про стан мобiлiзацiйноi готовностi та про хiд
виконаннrI довгострокових i рiчних програм мобiлiзацiйнОi ПiДГОТОВКИ;
34) несе персончtпьну вiдповiдальнiсть за порядок збирання, зберiгання та
обробку персон:rльних даних;
35) вжива€ заходи щодо недопущення будь-якоi можливостi виникнення

конфлiкту iHTepeciB

та

невiдкладного повiдомлення

у

безпосереднього керiвника про наявнiсть конфлiкту iHTepeciB;
36) виконуе iншi доручення.

пиСьмовiй фОРМi

2. З rмтань органiзацiйноi роботи:

1) перевiряе стан виконання струIсгурними пlдроздlлами

раионноl
частинi
державноi адмiнiстрацii, органами мiсцевого самоврядування
дarra.оuu"r* iM повноваженъ органiв виконавчоi влади положень законiв
УкраТни, aKTiB i доруlень Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

в
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центрrLпьних органiв виконавчоi влади, розпоряджень 1 Дор)л{ень голови
обласноi, районноi державноi адмiнiстрашii у питаннrIх, що напежать до його
компетенцii,
2) бере }пrасть у роботi консультативних, дорадчих та iнших допомiжних
органiв, утворених головою райдержадмiнiстрацii,
частинi
3) аналiзуе рiшення органiв мiоцевого самоврядува[Iня
делегованих iM повIlоважень органiв виконавчоi влади;
4) готу€ аналiтичнi та iнформацiйно-довiдковi матерiали для голови
районноi державноТ адмiнiстраuii, його заступникiв, керiвника апарату
райдержадмiнiстрашiТ з питанъ, що н:llrежатъ до компетенцii сектору;
5) розробляе та пода€ в установленому порядку пропозицii з питацъ
вдосконалення роботи апарату та структурних пiдрозлiлiв районноi державноi

в

адмiнiстрацiТ;
6) створю€ lrлан основних заходiв та форми його проведення в районноi
державноi адмiнiстрацii;
7) готуе аналiтичнi та iнформачiйно-довiдковi матерiали про перелiк
питань до розгляду Еа засiданнi колегiТ на cecii районноi ради та про
проведення засiдання колегii райдержадмiнiстрачiТ i проведення cecii районноi

i

ради;

8) веде гIротоколи наради у голови районноi державноТ адмiнiстрацii, У
першого заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii, у заступника
голови районноi державноi адмiнiстрацiI, апаратноi у керiвника апарату та
зустрiчей з громадянами сiл району;

9) здiйснюе органiзацiю контролю за здiйсненням органами мiсцевого

самоврядуваннlI делегованих повноважень мiсцевих органiв виконавчоi влади;
10) здiйснюе пiдготовку матерiалiв (ловiлки, проекти постанов, проекти
розпоряджень голови райдержалмiнiстрацii) на засiдання колегiТ при головi
райдержадмiнiстрацii, вiднесених до компетенцii сектору;
1l) готуе проекти розпоряджень та доруIень голови районноi державноi
адмiнiстрацiТ з питань, що нчlJIежатъ до компетенцii сектору,
12) одержуе, використову€, узагальню€, зберiгае iнформашiю про
дiялънiсть мiсцевих органiв державноТ виконавчоi влади та органiв мiсцевого
самоврядува}Iня у питаннrIх, що вiдносяться до його компетенцii;
1З) розглядае за дорrIенЕям голови районноi державноi адмiнiстрацii,
його заступникiв, керiвника апарату райдержадмiнiстрацii звернення народних
деггугатiв Украiни, депугатiв мiсцевих рад, громадян, установ i органiзачiй;
14) розробляс HoMeHK.тIaTypy справ та пода€ на затвердженнrI до
загаJIъного вlддшу;
15) спiльно з загальним вiддiлом органiзовуе пiдготовку до засiдання
колегiТ райдержадмiнiстрацii ;
16) виконуе iншi функцii, що виIшивають з покJIадених на нього завдань;
1 7) аналiзуе виконання гшанiв роботи райдержадмiнiстрацii.

Iv. сЕктор мАе прАво
1. З питань мобiлiзацiйноI роботи:

1) олержувати вiд iнших структурних пiдроздiлiв районноi державнот
адмiнiстрацii в установленому порядку iнформачiю, документи i матерiаrrи,
необхiднi для виконання покiIадених на нього завдань;

2)

зzшучати

в

установленому порядку науковцiв, експертiв та

консультантiв дJIя опрацюванIш окремих питань з мобiлiзацiйноi пiдготовки та
мобiлiзацii, а також спецiаrriстiв iнших структурних пiдроздiлiв районноi
державноi адмiнiстрачii дJIя розгляду питань, що нашежать до його
компетенцii;
3) перевiряти i визначати ефекгивнiстъ здiйснення iншими стрУIстУРНИМИ

пiдроздiлами Вiльшанськот районноi державноi адмiнiстраuiт заходiв

з

мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацii,
4) контролювати здiйснення заходiв щодо мобiлiзацiйноi пiдготовки та
мобiлiзацii, стан мобiлiзацiйноi готовностi;
5) полавати головi районноi державноi адмiнiстрацii пропозицiт щодо
заохочення працiвникiв, якi браrrи у{асть у розробленнi та пiдготовцi заходiв з
мобiлiзацiйноi пiдготовки, а також про накJIадення стягненЬ на осiб, якi
допустили порушення законодавства про мобiлiзацiйну пiдготовку та

мобiлiзацiю,
б) одержувати В установленому законодавством порядку вlд органlв
мiсцевого самоврядуваннrI, правоохоронних органiв, пiдприемств, установ та
органiзацiй неза-гlежно вiд форми власностi та ix посадових осiб iнформачiю,
дЪоуr.rrи i матерiали, необхiднi длlя виконаннrI покJIадених на сектор функцiй
i завдань;
7) користуватися в установленому порядку iнформаuiйнимИ базамИ
комунiкацiй, мережами
органiв виконавчоi влаци, системами зв'язку
спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

i

2. З питань органiзацiйноI роботи:

1) одержувати необхiдну iнформаuiю, а в разi потреби _ вiдповiднi

документи вiд структурних пiдроздiлiв райдержадмlнlстрацti, органlв мlсцевого
самоврядування в частинi делегованих iM повноважень органiв виконавчоi
влади;

2)

брати }п{астъ

у

засiданнях колегiй, нарадах,

що

проводяться в

структурних пiдроздiлах районноi державноi адмtнtстрацt t,
3) подавати в установленому порядку пропозицii керiвництву районноi
державноi адмiнiстрацii з питань, що належать до компетенцii секгору;
4) одерЖуватИ вiд струIсурниХ пiдроздiЛiв райдержадмiнiстрацii, органiв
мiсцевогО самовряДуваннЯ В частинi делегованих iM повноважень органiв
виконавчоi влади письмовi або ycHi пояснення, з питань, Що н€tлежать до
компетенцii сектору;
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5) залlлrати за погоджеНням З керiвниКом апарату райдержадмiнiстрацii
спецiалiстiв
до проведення ,repeuipo* з пiдготовки документiв працiвникiв,
структурних пiдроздiлiв райдержалмiнiстрачii,

