
ДЕСНЯНСЬКЛ РАЙОННЛ В MICTI КИ€ВI
ВIЙСЬКОВА АДМIНIСТРЛЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про утворення штабу територiа-пьноi оборони

}ф 8/l1 ,Щеснянського району Micтa Кисва

Вiдповiдrо до гrункту 3 частшrи першоi cTaTTi 12 Закону YKpaiIrr <Про

основИ нацiонаЛьногО спротиву)), постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiшл

вtд 29 грудш 2021 року Ns 1442 <Про затвердження Тршового положення про

штаб зони (району) терlтгорiальноi оборони>

ЗоБоВ'яЗУЮ:

1. УтворИти штаб терIлгорiальноi оборони Ns 8/11 !еснянсъкого райоttу
MicTa Киева та затвердити його склад, що дода€ться.

2. Затвердити Положешrя про штаб територiальноi оборони Ns 8/11

,Щеснянського рйону MicTa Киева, що дода€ться.

3. Покласти IIлulнування заходiв терlл:горiшrъноi оборони та коIIтролъ за ix
викон1шIUIм на -rЬб територiалъноi обороltи ]ф 8/l1 на чолi

з начальником штабу - комtlндиром вiйськовоi части+ли А,7293.

4. Оповiщення гтро збiр штабу територiалlьноi обороrшr J\b 8/l l покласти на

начальника штабу - команд.Iра вiйсъковоi частинуl А,729з.

5. Сигншrом збору штабу територiальноi оборони Ns 8/11 встulновити

клелека - 08D. Сигншt мати на робочих мiсцях черговlж сrryжб ,щеснянського

району гу нп в MicTi Кисвi, Лiвобережного мiхсрайонного вiддiлу гу сБу
у ,icil Киевi, ,щеснянського районтrого управлirшя Гу дснс Украirпа в MicTi

kиевi, .ЩеснянсЬкогО рЙонногО У MicTi Кисвi територizшьного цеtпру

комIшекТуваннЯ та соцiаЛьногО зilхистУ та членiв штабу терrгорiальноi оборошr

Ns 8/11.



6, Час збору членiв штабу територiа.пьноi обороlш ЛЬ 8/l1 визначити- ч + 2.00.

7. Контроль за виконанням Iрого розпорядкешш зilлишtlю за собою.

Начальнпк Щеснянськоi
районпоi в MicTi Кпевi
вiйськовоI адмiнiстрач ii

}ппптро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОЛОЖЕННЯ
про штаб терпторiально[ оборопlл

ЛЁ 8/l1Щесшян."*о.о 
райошу MicTa Кпсва

загальпi пптапЕя

l, Це Поло;сеrпrя регламентуе.засади функцiонуваишl штабу територiшrъноiОбОРОНИ j\b 8/1l ЩеСЙНСЬКОГО Району *;; киева в мирtл,лй час та особrпавlйперiод, визнача€ його 
"р","u",r+rя, пiдпор"frо"*iсть, завданнrI, фуlкцii та йогоструктуру.

2. Штаб територiаль
мирнlй час та особливи :ъкого району MicTa Киева у
ОбОРОНи та ii веденIuI, к ДГОТОВКИ ДО ТеРИТорiальноi
силами та засобами с
забезпечешш реilлiзацii головою .Щеснянськоi район

ffiЖЖffi ,HH::iDKeHb 
ЩОДО керiвниrцва територlаJIьною обороною у

3. Органiзацiя пiдготовки та управлiння силами i засобами скJIадових силбезпеки i оборони, що заIryчаютъся до виконzlн} завданъ територiальноiоборони, здiйснюетъся через постiйно дi."i операш.ш,нi групи, що входятъ доскладу пrгабу територiальноi оЬрониБйrТ Д..*нсь*о.о рutо"у MicTa Киева.4. У своiй дiяльностi
Цйо*rу MicTa к"Й ;Ь: НИ М 8/l l !еснянсъкого
ПРеЗИденга Украi,ни i аКОНаМИ УКРаi'ни, iктами
положенIlям' а т€кож наказами 

Tu Ь' .,ооu"о*Ьr##.""1l"3il,o1#*Сил, командувача Срш терrгорiа-,ь"ii оОорони ЗброЬr" Сrr, ГенерапьногоштабУ Зброftпах Сшl та рЪ,iонапьних уrrравлiн, сч;;;iЙрi-"ноi обороrти:8ffi.- СИЛ, РОЗПОРЯДКеННЯми *.рЙ"*а вiдпоцiпчоi зоrпа територiальноi

i обороlти лЬ 8/l l {еснянського райоrry MicTa Кисва еуправлiшrя, який пiдпорядковаштй керiвнику райоIry

OcHoBHi завдання штабу тершторiальпо[ оборонп м 8/11
Щесняпського раПону MicTa Кшева

д..hj#:""Т#Ь'#,#ННЖ ..''uu, 
територiальноi оборони ль 8/11



2
l) в мирний час:

збiр, обро ка, узагальненIuI, аrrаlliз iнформаrцi та оцiнка обстаlrовки, якавплива€ на пi,щотовку скJIадових територiалlъноi оборони, якi залryчаютъся довиконанн,t зitвданъ територiапъноi оборо"" у pri"Hi територiапьноi оборони;
Пi.ЩОТОВК" 

.Т::_Чlё*" розрilхункiв i пропозицiй ацалiтичних матерiалiв дляприйrrятгя керiвниками раtону територiальноТ оборони рiшень з питаньтериторiальноi оборони;

оргаriзацiя та здiйснешrя шIанувалIUI терlтгорiiшъцоtо обороною в межЕжтериторi i в iдпов iдного району територiально т Ъ борони;

,"J;"HB ОРГаНiЗаЦii ПРОВеДеШrЯ ОбСтеження вzDкливих об,ектiв i комунiка.Iiй,
Украrни,,; 

"Ъ 
Jifriffi ,.ii.жiТJЁg#h:ffi;ffi"-ьхтfrь*т#*

виведення з ладу яких ст€lновлять загрозУ Для житт€дiял"носri 
"u.ao."o, участъв органiзацii ix охорони та оборони;

забезпечення реалiзафi повнов?кеr" kep_iBHrп<a райоrry терrгорiалъноi
;.'ffifil-.':Ёi ,#ffi;r* фиторiалu"от оЪорони, , вiдповiдrому районi

. участь у cTBopeHHi системи упрilв iшrя територiальноi оборони в Meжilxв 1дповlдного 
р altoHy теригорiалъноi Ъ бор о"и;

оргшriзацiя та пiдтримка вза€мо
ОбОРОrПа, органами управлiння та ТеРИТОРiаПЬноi

ТеРиторiаlrьноi 
"iд."Йr" .оЬ ry вiдповiдrот

ПiДГОТОВКи та виконання з€lвдань ЗаХИСТУ ПiД Час

органiзацiя та здiйснешrя контролю за пiдготовкою та готовнiстю спп iзасобiв, якi залучаються до виконilшfi зiшдilнь територiа-lьноi оборони;

) iз силами та
HiB та участь у

,.г,IrЪОоl"ji;;.ЁТЁlr":-, i засобiв, якi зсtлуч€lютъся до виконання завд€lнь

спри,шшI органiзацii системи зzгальновiйськовоi пiдготовки громадянУкраirм до нацiонzlльного спротиву;



з

керiвництво батапьйоном Сил терlтгорiшtъноi qборони Збройнюr Сил та
координацiя дiй щодо створешш системи добровольчих формувань
територitшъних громад в межчlх рйоrry територiшrьноi оборони, вrвначенrrя ix
завдань в мrарнrй час та особливий перiол,

оргшliзацiя та забезпечення здiйснеlпlя заходiв скритого управлiння
пiдпоря.щовtlними вiйськами (силами) ;

участъ у сприяннi заходам з оргшriзацii пi.щотовки руху опору;

оргшliзШдiя забезПеченнЯ охорони дерlкilвноi таемрlцi, криптографiчного та

технiчного захисту iнформаrlii, протидii технiчним розвiдкаrr,r, ЗUtХИСту iншоi

iнформацii з обмеженим доступом;

2) в особливиЙ перiол додаткоВо до завдань мирного часу (до введеннrI

црчвового режиму 
воснного стану): I

здiйсненrrя контроJIю за готовнiстю сил i засобiв, якi заIryчаються до

викон.lншI завданъ терrгорiальноi обороrш;

збiр, обробка, узагальЕення, аналiз та оцiнка обстановки, яка впливае на

виконаншI завданъ територiшlьноi обороrпл у pЙoHi ториторiалlьноi оборонll, та

наданн,t Радi обороrпа MicT4 керiвникам рйонiв територiальноi обороt*t

необхiдноi iнформацii;

уточненIuI фозроблення) гшану
територiальноi оборони;

вйгrршцованIuI донесенъ i своечасне подання до вЕщого пггаФ;

управлiння дiями силами i засобами сил безпеки та оборони територiаilьноi

оборони, якi заJryчаються до виконalннrl завдань терlтгорiалъноi оборони, в

умовах особливого перiоду;

залученнrI сил i засобiв сил безпеки та оборони (за узгоркенням з

керiвlшками органiв управлiння вiдповiдних сил безпеки та оборони) за

рiшенням Головнокомандувача Збройних Сил до оргшriзацii, пiдготовки,

пiдтримання та виконанIш зilвдtlнь руху опору;

участЬ в iнфорМацiйrих зш(одах, якi спрямованi на пiдвищення ефектlшностi

фуrжцiонув€lнIul системи територiальноi оборони держulви та ПРОТИДiЮ

iнф ормацiйlим опер ацiям агре сор а (гlротlшника) ;

забезпечення доведешш до щавiльного населення (в частинi, що стосуетьсЯ)
наказiв та розпорядкень вищого вiйськового керiвнrшцва Украi'ни, вiйськоВОгО

комаIцув ання, KepiB lплкiв вйповiдlоi зони територiальноi о борони ;

органiзацiя тазабезпечення скритого управлiння вiйськами (силами) в межах
вiдповiдного рйону територiальноi оборони;

терrа:горiаьноi оборони району



5
органiзаIIiя проведешr,I навчань_ (тренувшъ) iз силами та засобами силбезпеки та оборони територiаllьноi обс роrти;
участь у пiдготовцi громqдян Украiни ло ншдiонального спротиву (в томучислi ik загшlьновйськовот пiдо.о"йl ^"^ .

коорд,rнацiя дiа добровольчих формув:lнь територiшlъних громад в межчж
;:fiНЁЖН:ffi# TeP.oPi-"i'oI О,.Йони в imЁресш< викон.шш зilвд€lнъ

Штаб терпторiальноi оборошп ЛЬ 8/11
Щеснянського райопу ,i.ra Кшсва

9, Штаб терIoгорiалъноi оборони Ns 8/11 {есrrянського району MicTa КиеваскJI4даетъся з тзlких пiдроздiлiв:

керiвництво (вкrпочаючи посадовLD( осiб штабу батшьйону Сшrтериторi апъноi оборони) ;

юрид{чна с.шужба;

група персонапу;

iнформацiйно-телекомунiкяrIiftrий 
вузол;

складi вiмiлешrя планувilння загЕlльних

вiддiлеrпrя органiзацii бойовоi (спецiа-пьноi) пiдготовки та вiдновленrrябоездатностi;

служба охорони держilвноi таемшrцi i засисту iнформацri;
група tцлв iльно -вiйськов ого спiвро бiтнlадтв а;
пiдроздiл охорони та забезпечешrll;

група сш пiдгримки;

медшша служба;

група логiстшси (у складi групи тилового забезпечення та групи технiчногозабезпечення);

фiнансово -економiчна с-lрокба;

груttr{ представттlдtiв (опеiiативнI,D( груп) вiйськовоi та цrвiлъноI скл4довихтериторiалъноi оборо"" 
" 

o'rчбi району ,'ййальноi обороlпа.
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змlнIоватися.

l l. Обов'язки пос4
.ЩеСнянського району Mic _tаЛЬНОТ ОбОрони М 8/1l
З УР:lХУванням органiза ПtДСТаВi r{ЬОГо Положеr+rям
завд€lнь особливостей pal птабу, обсягу покJIаденLD(

).

зазначенi обов'язкл
нач€lльниками) сил безп ffiЧЪrý:.ТТffЖ

алlъноi обороrи J\9 8/l1
ся головою райошrоi
iйськовоi qдмiнiстрацii

12, Робота штабу терrгорiал.ъноi оборони ль 8/l1 еснянсъкого району MicTaКиева в мирнlй ,u, bu оЬоо,Ь"й перiод, 
"й.*, дю планiв територiалrьноiоборонИ органiзову€ться -"iд.rо"ц;;; 

рiшення "Ъrо"" районноi
Ёr,ЪЪilНБ: 

(KePiBH lKa вiйсъ*ой]*iiiнот або вiйськовоi адr.riнiстрацii у
Пiд час проведення Tpe'yBil'b та навчанъ з територizulъноi оборони, а тiкожв особлlвий пеРiод 

' ,"Ёд,йО' В дЮ планiв ,ер"rорiалъноi оборони рйонiвтавн!Iки сил безпеки та оборони терlа,горiа.гlьноi
робочi мiсця в штабу ,.рЙЬрЫ";;i ;Й;;;icTa Киева

В особливlй перiод
ТеРИторiальноТ оборони ПеРеМlЩеШrя штабу

та Киева 
"u 

,u.ru."i
рdоrrу теригорiапъноi
1в,



ЗАТВЕРДЖЕНО

|::,тчgен}ш Щеснянськоi palioHHoi

З,, Y"" IY':' л.р**"оi rд"Н;r;;iiY
вiд

склАд

'зU, 
терlтгорiальноi оборони ф,8/1 1

{есrrянського району,i.ru i"."u
ль
зlп Посада, ШrЙ
l

-фЬlrЛll

;]еснянсь*Й
MicTi Киевi вiйськова

адмiнiстрацiя

Вiйськова частина А72gЗ i

Керiвнlл< райоIry
Тро

2,

ик штабу

пник
начiшьника штабу

Тро
Член штабу ТрО

з.

4.
_ леснянська районна в MicTi
Киевi вiйськова 2 пrлirriпмл,-j

LчFtlllущ1 5аСТУЦНИI

голови
5.

- - _ ._z-r,,.rrrrv r }.rсlЦ.t)l

_ лесшIнсъка районна в MicTi
Киевi вiйсъков2 2 rrп,лirдiптhаггJ Член штабу ТрО

6. MlcTlлеснянська райошrа в
киевi вiйськова я гпriчir ЧленшЙФТрО

7.
р@цr)l

л.:чч9rкий район"rй 

'
MicTi Кисвi ТТIк тя Гтl

вiйськовий
KoMican

Член шгабу ТрО
8.

ПредставнJж
Чтrрr, тт,-лК-, 'П.9. w иJlи uпецlальних Операцiй

Збпойних СLIп Vтгrrот,-. Представнlж

Застугпrик
начаJIьника

gчJ r р\.,

член пrгабч Тпо
l0.

-lП}I

леснянське управлiння
полiцii ГУ НП Украiни

в MicTi Кrларi Член rrrгабу ТрО
11. Лiвобере*r"Т ,фаИонЙЙ

ВiДДiЛ СБУ v MicTi Кrлаоi Представник
член ппабч Tno

12. {еснянське раtон"е
управлirпrя ГУ ДСНС

украiни ч м Кrтгпi
Заступник

наччшъника Член штабу ТрО

l3.

Член ппабу ТрО

14.
Началъник вiддiлу
охорони здоров'я Член штабу ТрО



.,Десуянська райоrша в MicTi
киевl вiйськова адлiнiстрацй

Начаrьник "@органiзацiйшо-
аналiтичного
забезпеченнrI

Член rrrгабу ТрО

_ 
Десгrянська райоrша в MicTi

киевi в iйськова ад,riнiстрацiя

ЗавiдувачБ,Йру
з пIrгацъ

мобiлiзацiйноi
Член пrтабу ТрО

_ 
Деснянська районна в MicTi

кисв1 вiйськова арriнiстрацiя

Начаьцик
Управлiння
житлово-

комунzlльного

Член ппабу ТрО

_ flесrrянська районна в MicTi
Кисвi вiйськова адлiнiстраця

начапьtпк
Управлiнrrя

б.лагоустрою та
Член шгабу ТрО

fi.'"Ж::;";"о#Тffi,.;;Оi.Т*" райоrry т iа-шноi оборони }li 8/l l
предстzlвники оiд.,р"Ъм..", ,#|];"";ХН*о оН"ý-ТЬ 

ЗаIýiч атися irшi

Керiвrп,rк апарату
ольга МАШкIВСъкА


