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Про заrоDu щоdо ваконання Закону
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Презudенmсl Украiнш кПро ввеdення
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На виконання Закону УкраiЪи <Про затвердження Указу Президента
УкраiЪи пПро введення воснного стану в УкраiЪi>, розпорядження голови Ради
оборони областi Чернiгiвськоi обласноi державнот адмiнiстрацiт вiд 29
листопада 2018 року J\гч 1 <Про заходи щодо виконання Закону УкраiЪи пПро
затвердження Указу Президента Украiни <про введення воснного стану в
УкраiЪЬ )) таз метою створення умов для здiйснення органами державноi влади,
органами мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами,органiзацiями та вiйськовим командуваннrIм наданих iM повноважень
зобовОязую:

1. Вiддiлу взаемодii з правоохоронними органами, оборонноi,
мобiлiзацiйноi роботи та цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiт:

1.1. Невiдкладно органiзувати виконання заходiв з переведення органу
управлiння та ланки територiальнот пiдсистеми сдинот державноi системи
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ ОбЛаСтi З режиму функцiонування в мирний час на режим
функцiонування в особливий перiод.

1.2. Органiзувати черryвання керiвного складу, у встановленому законом
порядку.

1.3. Спiльно з керiвниками спецiалiзованих служб цивiлъного захисту
уточнити склад спецiалiзованих служб та формувань цивiльного захисту, 1х
оснащенiстъ майном та технiкою, готовнiсть до виконання завдань.

1.4. Уточнити порядок оповiщення i збору керiвникiв органiв виконавчоi
влади, спецiалiзованих служб та формувань цивiльного захисту.

1.5. Органiзувати взаемодiю та обмiн iнформацiею з вiйськовими
формуваннями та правоохоронними органами.



1.6. Органiзувати збiр та уточненнrI iнформацiт про обстановку на
територiт району та У разi ii змiни забезпечити iнформування обласнот
державноТ адмiнiстрацii.

1.7. Сприяти вiйськовому командуванню у запровадженнi та здiйсненнi
заходiв правового режиму воснного стану.

1.8. Спiлъно з Чернiгiвським об'еднаним мiським вiйськовим
KoMicapiaToM:

Пiдготувати пункти управлiння штабу району територiальноТ
оборони.

|.8.2. Уточнити потребу в коштах до кiнця 2018 року за Програмою
забезпеченнrI проведення заходiв та робiт мiсцевого значення з мобiлiзацiйнот
пiдготовки, мобiлiзацiI, територiальноi оборони, призову громадян на строкову
вiйськову службу на 2018 pik та у разi необхiдностi пiдготувати матерiали щодо
iT збiльшення на розгляд сесiй районноi ради.

1.9. Спiльно з Чернiгiвським рв дс Нс Украiъи в Чернiгiвськiй областi:
1.9.1. Уточнити план

особливий перiод.
цивiлъного захисту Чернiгiвського району на

1.9.2. Перевiрити готовнiсть захисних споруд цивiльного захисту щодо ik
використаннlI для захисту населеннrI. Вiдповiдно до вимог накЕву MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраiЪи вiд 09 липнrI 2018 рокУ Ns 579 кПро затвердженнrI
Вимог з питань використання та облiку фонду захисних споруд цивiльного
захисту>, перевести фонд захисних споруд у готовнiсть до використання за
призначенням, у строк, що не перевищус 12 годин.

1.9.3. УточнитИ потребУ В коштах дО кiнцЯ 2018 року за Програмою
розвитку цивiльного захисту Чернiгiвсъкого району на2016-2020 роки та у разi
необхiдностi пiдготувати матерiали щодо Ti збiльшення на розгляд сесiй
районноi ради.

1.9.4. Привести У готовнiсть сили i засоби для виконання завдань з
евакуацii населеннr{ у безпечнi райони.

1.10. Вжити заходiв щодо забезпечення посилення охорони об'ектiв
критичноi iнфраструктури
>ttиттез абезпечення нас елення.

та стабiльне функцiонування систем

2. Чернiгiвському об'еднаному MicbKoMy вiйськовому KoMicapiaTy (в
порядку рекомендацii) :

2.1. органiзувати роботу штабу району територiальноi оборони.
2.2. У т очнити план району територiаrrъноТ оборони.

З. ВiДдiлУ взасмодii з правоохоронЕими органами, оборонноi,
мобiлiзацiйноi роботи та цивiльного захисту) вiддiлу ацропромислового
РОЗВитКУ та екологii райдержадмiнiстрацiТ, пiдприемствам-виконавцям
мобiлiзацiйних завдань уточнити вiдповiднi мобiлiзацiйнi плани.

4. Сiльсъким, селищним головам:
4.I. Сприяти вiйсъковим формуванням та правоохоронним органам у

виконаннi ними задач за призначеннrlм.

1.8.1.



4.2. Органiзувати iнформацiйно-роз'яснювсlJlьну роботу серед населення
щодо правового режиму воснного стану.

4.3. Органiзувати збiр та уточнення iнформацii про обстановку на територii
громади та у разi iT змiни забезпечити iнформування райдержадмiнiстрацii.

4.5. Забезпечити наявнiсть постiйного телефонного (мобiльного) зв'язку
для взасмообмiну з раЙдержадмiнiстрацiею iнформацiею (в тому числi для
оповiщення) в особливий перiод. Номери телефонiв невiдкладно надати вiддilгу
взаемодiТ з правоохоронними органами, оборонноТ, мобiлiзацiйноi роботи та
цивiльного захисту райдержадмiнiстрацii.

5. Сектору органiзацiйноi роботи, iнформацiйноi дiялъностi та комунiкацiй
з громадськiстю апарату раЙдержадмiнiстрацii спiльно з Чернiгiвським ОМВК
органiзувати iнформування населення про виконання заходiв забезпеченнrI
Життсдiяльностi, дотримання прав i свобод |ромадян в умовах правового
режиму военного стану.

6. Контроль за виконаннrIм розпорядження залишаю за собою.

Голова в. корж


