
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про затверлження Положення про сектор з
питань,ц,tобiлiзацiйноi роботи !еснянськоi районноiв MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

<Про MicueBi лержавнi адмiнiстрацii>,
iлiзачiю>, постанов Кабiнету MiHicTpiB
Л,] 887 <Про затвердження Тиltовогоположення про структурний пiдроздiл мiсцевоТ r.р*uu"о,' алмiнiстрачiТ>> (iззмiнами), вiд 27 квiтня 2006 року JФ SBi <tlро затвердження Типовогоположення про мобiлiзацiйний пiлроздiл органу державноt влади, iншогодержавноIо органу), розпорядження !еснянськоi районноi в MicTi киевiДержавноi адмiнiстрацii вiд 04 грудня

структури та чисельностi !есня
адмiнiстрацiii> (iз змiнами) та з
питань мобiлiзацiйноi роботи .Щеснянс
адмiнiстрацii:

l, Затверлити Положення про сектор з питань мобiлiзацiйноi роботи!еснянськоi районноi в MicTi Киевi д.р*uп"оiчrriнiстрачii, що додасться.

2, Вiддiлу з питань внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськiстю тазасобами MacoBoi iнформацii забезl ечити оприлюднення змiсту цьогорозпорядження у встановленому порядку.

3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:
розпорядженl{я {еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТадмiнiстрацii вiд З1 березrrя 20l5 poKf М l96 <Про затвердження Положенняпро сектоР з питанЬ оборонноi та мобiлiзацiйноi.роботи f.."""."*оi.|uИо"rоiв MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>;



розпорядження {еснянськоi районrrоi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii вiд 05 червня 20l9 року й 325 <Про внесення змiн до Положенняпро се.ктоР з. питанЬ оборонноi та мобiлiзацiЙноi' роботи !еснянськоi районноiв MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови Iрина АЛСКСС€НКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОЛОЖЕННЯ

2. Сектор пiдпорядковуеться головi
лержавноТ адм i н iстрацii.

5. Сектор вiдповiдно до покладених
визначених повноважеlJь:

!еснянськоi районноi в MicTi Кисвi

на tlього завдань та в межах

_ про сектор з питань мобiлiзацiЙноТ роботи!еснянськоi районноi в MicTi Кисвi ,.р*uuпЪт чомiнiстрацii

завдань.

керу€ться Консти.гучiсlо та законами
Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами
ганiв виконавчоi влади, рiшеннями

виконавчого органу Киiвськоi
аДМiнiстрацil) та !еснянськоi

i, а також цим Положенням.

ктору с органiзацiя заходiв з мобiлiзацiйнот
нтроль за Тх здiйсненням на територiТ

органiзовус виконання Конст
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
центральних органiв виконавчоi

онавчо
трацii)
iйснюс

забезпечуе захист прав i законних iHTepeciB фiзичних i юридичних осiб;
вносить пропозицii щодо проекту бlоджету MicTa Киева;



розробляе проскти.. розпоряджень .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвiдержавноi адмiнiстрацii, у визначених зак
норм ативно-прч uou"* а KTi в з п итан r r"Ь' i 

", 
r.*, i""xiT,"Ж;ff;i. ;"#;;;з lнших питань, у межах визначених повноважень;

готу€ самостiйно або разом з iншими структурнимиiНфОРМаЦiйнi та аналiтичнi матерiали дrr"'подu"", .oro.i
районноi в MicTi Кисвi державноi алмiнiс.грацii;

забезпечус здiйснення заходi в щодо запобi гання i протидi I. корупцii;
у встановленому законодавством порядку опрацьовус запитиi зверненнянародних депутатiв Украiни, депутатiв'киiвськЬi MicbKoi рчд",' рЪi,rrдu.звернення громадян;

п iдроздiлами
!еснянськоi

забезпечус реа_пiзацiю
з обмеженим доступом;

державноi полiтики стосовно захисту iнформацiТ

забезпечус захист персональних даних;
приЙмас участь у забезпеченнi викl

регулювання мобiлiзацiйнот пiд.оrо.о" r. r"Ъ",i?iJir, 
ЗаХОДiВ З ДеРЖаВНОГО

ПРИЙМае 
'ru.::,, 

в.. органiзачii iнформацiйного i методичногозабезпечення мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацii.;
органiзовус планування' розроблення i проведення заходiв змобiлiзацiйноi пiдготовки та моб.

проведення мобiлiзацii та п
роботу в умовах особливого

органiзовуС роботУ з визначення потреб (обсягiв) у фiнансуваннi заходiвз мобiлiзацiйноi пiдготовки;

координуе розроблення просктiв мобiлiзацiйних планiв, довгострокових
l_.Pl_'n"* 

проГраМ мобiлiзацiйноi пiДготовки i вживае заходiв до забезпеченняlx виконання;

!еснянськоi. районноi в MicTi Киевi
органiзацii управлiння !еснянським

д;

ь (замовлень)
MicTa Киева;

TpaKTiB) про
, установами

вжива€ заходiв
органiзацiями rобiп;ru.,,ёl_-_вl4конанн] 

пiдприемствами, установами та
договорiв (KoHTpaKTiB); 

Ilиних завдаНь (замовленЬ) вiдповiднЬ ДО укладених



_)

здiйснюс контроль за
мобiлiзацiйного резерву мат
пlдприсмствах, в установах та органiз

бере участь у розробцi заходiв щодо нормованого забезпеченнянаселення !еснянського району MicTa Киева в особливий перiод та здiйснюсконтроль за iх проведеннямi

т:; i::"*"^#жжъ.:;;нi"::
KoMicapa про оголошення мобiлiзацii;

забезпечуе подання державним

. контролю€ здiйснення заходiв з мобiлiзацiйноТ пiдготовки

"о з"' ],.ж;; 
",,], " " 

I".J""ý .-ff ;?,l?
одиницi в умовах особливого

приймас участь у роботi, пов'язанiй з визначеlJням можливостiзадоволеннЯ потреб ЗбройниХ Сил УкраiнИ, iнших вiйськових формуваньпродукцiсю пiдприемств району ru rчоЁ.п.чЁпп" жrrr.дirпьностi населення!еснянського району MicTa Киева 
" 

о.оОr"""И пaрiол;

,,.r. Т;:#Ъi;"l,#о"емств, установ та органl:lцiй !еснянського району
военний"u.о,iй#i,""а"#\r;l:#1ж,.#н:::;#;ff#ы
створених згiдно iз законодавством;

РоЗробляс iнструкчiю чергово
ДеРЖавноi адмiнiстрацii стосовно
паролем. забезпечус органiзоване оструктурних пiдроздiлiв !еснянсько
адмiнiстрацii у разi оголошення мобiлi

_. .ПРИЙМаС Участь у розробцi планiв навмобiлiзацiйноi пiдaо.о"*", та в rx проведеннi; 
iчань t тренувань, з питань

забезпечуС додеDжаннЯ режимУ ceKpeTHocTi пiд час здiйснення заходiв змобiл iзацi йноi пiдготовки;



бере участь в органiзацii' роботи з бронювання вiйськовозобов'язаних та
;i,ffiff, 

КОНТРОЛЬ 
'а u"д,пп""' ix облiку, забезпечус 

";;;;;;;о"овiднот
6. Сектор для здiйснення повноваж(Визначенi,,ua npuuo, еНЬ Т ВИКОНаННЯ завдань, що

. одержувати в установленому законодавством порядку вiл структурнихпtдроздiлiв Деснянськоi районноi ; ;i; Кисвi. д"еБJ"Ji^чrrlпi.rрччii,пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi та ixПОСаДОВИХ ОСiб iнформаuiю. доцуцgцrп ru,ur"рiчли. необхiднi для виконанняпокладених на Сектор завдань;

-"".;iltlli";"J:]:У"ЛеНОМУ порядку науковцiв, експертiв та

lu мооiлiзацiil ;" *ix;*H;diНlJ,ffii' HrTifiH:"i;JfrH;1:!еснянськоi районноi 
_в_мi*i K;;;i';;;*'ulno' адмiнiстрацii on" рЪr.п"оупитань. що належать до його *ornararuii.; 

-'-'

користуватись в установленому порядку iнформачiйними базами органiввиконавчоi влади, системчr,u a"'"a*у i'комунiкацiЛ, мережами спецiальногозв'язку та iншими технlчними засобами;
готувати i довод

мiстiКйсвiдей;;;ijYr'+:'.o ;L#н1,;ilffi жri:;#H;;J!еснянського району MicTa Киева 
"бо";;;;;;оля виконанtlя вказiвки з питаньпланування та забезпечення мобiлiзацiи"оl:пiд.о.о"ки i мобiлiзацii;

перевiряти i впiдро,дiпчпi,д".;"";:;:i;ilJ"ч':'х:Н"-"#'i:ъТ#",.;:r#r,fi 
:J;заходiв з мобiлiзацiйноi. пiдготовк" ," ,"bi"i*uli,

контролювати здiй
МОбiлiзацii, .rurr пlооЙ.u аЦiЙНОi ПiДготовки та
!еСНЯНського району Mic ТВ, УСТаНОВ i Органiзацiй

власностi;

,",lx:НТ1: }'#::ilЪ?:J.ТРЯДКУ 
НаРаД И, ПРОВОДИТи с емi нари з питань,

проводити тренування з питань мобiлiзацiйноi готовностi дляструктурниХ пiдроздiлiВ !еснянськоi рчЛоппоТ o ri;;; К".j".о'Й*u"поi
1лltiнjстпlчЦ, за_лучаючи при необхiдностi "'",;,:j:::.::.r',,j:|,
органiзацii д.. ",".,*о.о р айону, i.,u к *uul;,JnгJ:Hb'J;, Ii]3Xlli,,'вносити в установленому порядку пропозиLl
десня нс bKoi, район н oi, 

_: .,i.: K,;"i " ;;;;;:l Н"х",'J;il;хil;Ч " il:;;:ор.ган iзаuii' заходi в з мобiлiза цiй noi' пiд.о-i*i;;"J;iТ]:':]Yi:] - ]'.здiйсненням ,"i"р"-рii деснянського району Ji*"H;::'i i КОНТРОЛЬ За ix
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7. Сектор очолюе завiдувач, який мае вищу ocBiTy не нижче другого рiвня,
стаж роботи, пов'язаний з мобiлiзацiйною пiдготовкою не менше трьох poKiB
та вiдповiдниЙ лопуск до державноi тасмницi:

завiдувач Сектору призначаеться на посаду та звiльнясться з посади
керiвником апарату [еснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii, вiдповiдно до законодавства про державну службу, за
погодженням з .Щепартаментом мунiципальноi безпеки виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii);

на посади працiвникiв Сектору призначаються особи, якi мають
вiдповiдний посадi освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb та досвiд роботи у сферi
мобiлiзацiйноi пiдготовки. Прачiвники Сектору призначаються на посади та
звiльняються з посад за поданням завiдувача Сектору у встановленому
законодавством порядку.

8. Граничну чисельнiсть, фонд оплати прачi праuiвникiв Сектору
визнача€ голова ,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi алмiнiстрацiТ
у межах вiдповiдних бюджетних призначень.

Керiвник ольга МАШКIВСЬКА


