
чугу[вськА РАйоннА двР}кАвнА Адм|н|стРАц1я

хАРк1всько| оБлАст1

РозпоРяджшння
({уц!в лъ ,///

|1ро затвердя(ення ||олоэкення про
сектор оборонно1', моб|л1зац!йно1]

ре)кимно-секретно! роботи та взасмод!! з
правоохоронними органами апарату
районно| дерлсавно| адм!н!страц1!

Б|дпов]дно до статт| 6, 44 3акону !кра!ни <[{ро державн1 м|сцев!
адм|н|сщац||>>, статг| 5 3акону !кра!ни <|{ро моб|л|зац|йну п!дготовку та
моб|л|зац!то>, статт| 21 3акону 9кра!ни <|[ро державну таемниц}о>, |[орядку
орган|зац|| та забезпечення режиму оекретност| в органах державно| влади,
органах м!сцевого самоврядування' на п|дприсмствах, в установах 1

орган|зац!ях, затвердженого постановото 1{аб!нету \4|н|сщ!в 9кра!ни
в|д 02.|0.200з м |561:-1'2, Регламенту 9уг$воько| районно| державно|
адм1н1страц|1' затвердх{еного розпорядженням голови районно| державно|
адм1н|ощац|{ в]д 20.02.20|2 лъ 141' затвердженого розпоряджент{'{ голови

районно| державно| адм|н|ощац|| в1д 24.|2.2012 |{р |2|9 <[{ро структуру
9угу|всько| районно| державно| адм|н|страц|}>, Ёаотанови з якост1 районно|
державно! адм|н|страц1|, затверджено| розпорядженн'{м голови районно|
державно| адм|н!ощац|| в|д 01.06.2009 ]:гр 354 (|з зм|нами).

1. 3атверАити [[оложення про сектор оборонно|, моб]л|зац1йно|,

режимно-секретно| роботи та взаемод!| з правоохоронними органами апарац
районно| дер>кавно| адм1н1страц|| (лоАаеться).

2. Бизнати такими' що втратили яинн|сть, розпорядженгтя голови

районно| державно| адм]н|страц|] в]д 20.04.2012 \у 292 <|{ро затверАженЁя
|1оло>кення про в]дд|л оборонно|, моб]л]зац|йно|, режимно-секретно| роботи та
взаемод!1 з правоохоронними органами
адм!н|сщац||>.

раионно1 державно1

|олова районно! дерэкавно1
адм!н1страц1! в.в.лоБойчшнко



зАтввРджвно

Розпорядження голови

положшння
про сектор оборонно|, моб!л!зац!йно!; рея(имно-секретно| роботи та
взасмод1[ з правоохоронними органами апарату районно| дерясавно|

адм1н|страц!!

1. €ектор оборонно?, моб]л]зац|йно|, ре>кимно-оекретно| роботи та
взасмод11 з правоохоронними органами Раионно1 державно1 адм1н1страц11 е
структурним п|дрозд|лом 9уц|всько? районно! державнот адм]н|страц]!,

утвор1о€ться голово}о районно| державнот адм|н|ощац||' входить до ]] окладу 
'забезпенуе виконання покладених на сектор завдань.

2. €ектор п!дзв!тний | п|дконтрольний голов1 раионно1 державно1
адм|н|страц|! , !правл|ннто €лркби безпеки 9кра!ни в [арк|вськ|й област|'

управл|ннто з питань взаемод|| з митними органами' прикордонното службото'
оборонно| та моб|л|зац|йно| роботи [арк1всько| обласно| державно|
адм|н|отрац||, управл!ннто забезпечення законност| 1 правопорядку, додержання
прав ! свобод фомадян )(арк|всько| обласно! державно| адм|н!сщац||, сектору

ре)кимно _ секретно| робот| )(арк|всько| обласно| державно| адм1н!страц]|.
3' €ектор у сво|й д|яльноот| керуеться 1(онституц1ето та 3аконами

}кра!ни, актами |1резидента }кра!ни' 1{аб|нету \4|н|сщ1в !кра!ни, наказами
м!н!стерств, |нтпих ценща]1ьних орган|в виконавчо! влади, м|жнародними
договорами 9кра!ни, розпоряд)кеннями гол!в обласно| | районно| дер)кавних
адм|н|страц|й, цим |{оло:кенням, а також 1нтшими нормативно _ правовими
актами.

4. \4етото сектора е зд|йонення заход|в щодо забезпечення режиму
секретност|, пост]йного контрол1о за його додер}канн'1м в районн|й державн|й
адм|н|сщац||' ведення оборонно!' моб|л!зац|йно| роботи, а тако)к роботи по
забезпеченнто законност| 1 правопорядку' додержання прав 1 свобод щомадян
району.

5. Фсновними завданнями сектору с:
анал|тинне, |нформац|йне та орган]зац|йне забезпеяення зд|йсненття

голово1о районно! дер>кавно! адм]н|страц!| повноважень, передбанених 3аконом
}кра|ни <[{ро м|сцев| державн1 адм]н|сщац|т), у забезпеяенн| законност|,
правопорядку' прав | овобод щомадян у га_'{узях оборонно{, моб1л|зац|йно|

роботи, а також у сфер1 охорони державно| таемниц|;
- взаемод1я об'еднаним раионним в1иськовим ком1сар1атом'

п|дрозд|лами 3бройних €ил }кра|ни' розта1пованими |1а територ1| району,
9угу|вськото м|ясрайонното прокуратуро}о, в|дд]лом в м|от1 9уцсв1 €лужби



безпеки !кра!ни в {арк|вськ|й област|, районним в|дд!лом (по обслуговуванн}о
9угу|вського та [{ечен|зького район|в) гумвс 9кра!ни в )(арк|воьк1й област!
та л|н|йним в]дд|лом на от. Фонова |||вденно| за.гт]зниц1;

орган|зац|йне та методичне забезпечення розробки | зд|йонення
заход|в щодо моб!л|зац]йно| п1дготовки, г|ереведення районно! державно|
адм1н1сщац11' орган1в м1сцевого самоврядування на ре)1им роботи в умовах
особливого пер|оду, а також !х сталого функц|онування в цих умовах;

забезпенутоть охоронурозроблення та зд|йснення заход!в, що
державно1 таемниц1 в раионн1и дерх{авн1и адм1н1стац11;

- орган|зац|йне та методичне забезпечення розробки та зд|йснення
заход1в з питань проф1лактики правопору1шень та злочинност| у населених
пунктах раиону''

б. €ектор, в|дповтдно до покладених на нього завдань:
- орган|зовуе | коорлинус розробку моб]л|зац|йного плану району на

осо6ливий пер|од, прощам моб|л|зац|йно| п|дготовки, зд1йснтое методичне
забезпечення ц|е| роботи;

- орган1зовус плануванн,| 1 зд1иснення заход1в' спрямованих на
своечасне проведення моб]л|зац|йно| п|дготовки;

- сприяе ре€1л1зац11 г1рав на соц1!}льнии та правовий захист
в!йськовослу;кбовц|в та ос|б' зв|льнених з в|йськово| служби в запас або
в|дставку, член1в !х с!мей, в|йськовослужбовц|в' якт стали |нвал|дами п!д нас
проходження служби, а також щодо п1льг 1 допомоги с{м'ям
в!йськовослужбовц1в строково| служби;

- спр14яе реа.гт|зац|| прав на соц1альний та правовий 3ахист оо1б, що
повернулись з м1сць позбавлення вол!, або засуАжен! до покарань без
поз6авлення вол1;

вивчае та анал1зус зд1йснення правоохоронними органами' слуясбами
та установами району, ощуктурними п|дрозд]лами районно|

проф1лактики | бороть6и з1 злочинн1ст}о' стан додержанн'{ правоохоронними
органами вимог законодавства }кра!ни з питань охорони щомадсько! безпеки,

щомадського порядку, боротьби з! злояинн!стто;
своечаоно розробляе та реал!зуе заходи' що забезпечуоть охорону

державно! таемниц| в районн!й державн|й адм|н|сщац1|;
- забезпенуе заходи ре}киму секретност| п!д час виконання роб!т,

пов'язаних з дер)кавно1о таемнице}о;
орган1зовуе секретне д1ловодство в раионн1и дер)кавн1и адм1н1сщац11;

- зд|йонтое конщоль за станом режиму секретност! в сщуктурних
п|дрозд|лах районно| державно| адм]н1страц]!;

- орган1зовуе 1 конщол}ое дощимання установленого в уотанов1 порядку
доступу прац!вник|в до в|домостей, що становлять дер)кавну таемницто;

_ бере участь у п[дготовц! та опрац}ованн| проект|в розпорядх<ень |

дорг{ень голови районно! деря<авно| адм|н|страц|!, р|тшень колег]| районнот
державно| адм|н|страц|| з питань оборонно! роботи, моб|л|зац1йно| п|дготовки
та д1яльност! правоохоронних орган1в' а також з питань державно| тасмниц|;

адм!н]сщац]| заход|в щодо реал|зац1{ обласно! та районно|
державно1

прощам



- готус матер1али до виступ1в 1 допов1деи голови раионно1 державно|
адм|н|сщац|! на нарадах' колег1ях з питань оборонно| | моб]л]зац|йно| роботи,
д!яльност! правоохоронних орган|в;

- взаемод1с з органами м1сцевого самоврядування раиону з питань
оборонно| роботи, мобтл:зацтино1 п1дготовки та д|яльност| правоохоронних
орган1в, в1днесених до 1х компетенц11;

забезпенуе зд1йснення заход|в щодо запоб1гання | протид|| корупц!!;
- готус (бере утаоть у п|дготовц|) протокол|в зустр|вей делегац!й ;

робоних щуп у межах сво!} повноважень;
- розробляе документац|то системи управл]ння як1стто, що стооусться

д|яльност! сектору' вносить пропозиц|| щодо зм|н до нет. 3д|йонтое д!| щодо
забезпечення функц|онування оиотеми управл!ння як|стто в|дд|лу;

- бере участь' в!дпов|дно до компетенц|1 сектору, у забезпеченн1
в1дкритост1 влади, покращання наданн'| раионно1о деря{авно!о адм1н1страц1ето
адм1н1сщативних послуг;

- забезпенус виконання та мон!торинг процео|в системи управл|ння
як|стто, розроблених сектором, в|дпов]дно до стандарт|в 1$Ф 9001-2009;

- передас у встановленому порядку та визначен1 строки до сектору
забезпечення доступу до публ|нно! 1лформац|| районно! деря<авно|
адм|н!сщац!? 1нформац1то, яка в!дпов1дно до 3акону }кра!ни <||ро доотуп до
публ|нно| |нформац1|> е губл|нното' кр1м |нформац!| з обмеженим доступом>;

- бере учаоть у п|дготовц| зв]т]в голови районно| дер:кавно! адм!н|сщац!{
для !} розгляду на сес|| 9угу|всько| районно| ради;

- розглядае в установленому законодавством порядку 3вернент{,|

фомадян;
- опрацьовуе залити | звернення народних дегутат|в }кра|ни та депутат|в

м|сцевих рад;
- контролтое органи м1сцевого самоврядування та надае методичну

допомогу з питань оборонно! роботи та повнова)кень щодо забезпечення
законност1, правопорядку' охорони прав, свобод | законних |нтерес|в щомадян;

- орган|зовуе роботу з укомплектування' збер|гання, обл|ку та
використанн'{ арх1вних документ1в;

- забезпенуе доступ до публ|нно| |нформац1!, розпорядником яко| в|н с;
- забезпенуе у ме)ках сво|х повноважень реал!зац!то державнот пол|тики

отосовно захиоту |нформац!| з обмеженим доступом;
- в мея{ах повнова)кень контрол1ое органи м1сцевого самоврядування та

надас методичну допомоц з питань зд|йсненття наданих |м законом
повноважен ь орган|в виконавчо] влади;

- забезпенуе у мех{ах сво]} повноважень виконання завдань
моб|л|зац!йно| п|дготовки, дощимання вимог законодавотва з охорони прац]'
по:ке:кно| безпеки;

- бере участь у вир|тпенн1 в1дпов!дно до законодавства колективних
трудових спор|в (конфл|кт|в);

- забезпенуе захист персональних даних;
- зд|йонтос передбанен| законом галузев| повновах{ення;



- зд1йсн}ое |ншт| функц||, що виплива1оть з покладених на сектор завдань.
7. €ектор для виконання покладених на нього завдань мас право:
- одержувати в!дпов!дну |нформац|то та |нш]] дан|, необх|дн| для

виконання пок.т1адених на нього завдань' в1д управл1нь' в1дд1л1в та 1н|пих
структ}рних п1дрозд|л|в районно| державно| адм|н|страц]1 та орган|в м|сцевого
самоврядування, п|дприемств' установ та орган|зац|й, незалежно в|д форми
власност1 та |х посадових оо1б 1нформац|то, документи | матер!али, необх|дн!
для виконання пок.падених на нього завдань;

- залучати в установленому порядку опец!ал!ст|в управл|нь, в|дд|л|в та
|нтпих отруктурних п|дрозд|л|в районно| державнот адм|н1страц|!, п|дприемств,
установ' орган|зац|й (за погодженням з ]1 кер|вниками) для вивченн'л та
опрацтовання питань з оборонно|, моб]л]зац|йно! роботи та правоохоронно|
д1яльност1;

- користуватися в установленому порядку системами зв'язку 1

комун|кац|й та ]нтпими техн!чними засобами;
- скликати в установленому порядку нарад|1, проводити оем!нари та

конференц|| з питань' що н€!пежить до |х компетенц||;
зд!йснтовати перев|рки стану | орган|зац|| роботи з питань захисту

державно| таемниц| | забезпечення режиму секретност! у структурних
п1дрозд|лах районно| державно| адм!н|сщац||' а тако)к

рекомендац||;
- пору1пувати перед головото районно| дерх<авно| адм!н|сщац|| питання

про призначення службових розсл|дувань за фактами пору{[ень ре)ки\{у
секретност! та оекретного д1ловодотва, притягнення винних ос|б до
в{дпов]дальност| зг1дно !з законодавством' а також давати рекомендац|{ щодо
обов'язкових для виконання вказ1вок.

8. [{окладання на оектор функц1й та обов'язк|в, не пов'язаних з

розв'язуванням поточних проблем оборонно|, моб|л|зац1йно|, режимно-
секретно| роботи не допускаеться.

9. €ектор у процес| виконання покладених на нього завдань взаемод!с з
в[дпов|дними в!дд|лами' управл1ннями та 1ндцими структурними п1лрозл1лами

районно| державно| адм|н|страц||' державними п|дприемствами, установами |

орган|зац1ями' органами м|сцевого самоврядування з мето1о створення умов для
провадженн'| посл|довно| та у3годжено! д1яльност1 щодо ощок|в, пер!одинност!
одержання | передая1 !нформац1|, необх]дно| для н€ш!ежного виконанн;{
покладених на нього завдань та зд|йснення запланованих заход|в'

10' €ектор очол}ое зав!дуваи, якттй призначаеться на посаду та
зв1льняеться з займано| пооади головото районно| деря<авно| адм1н|отрац1| за
поданням пер1шого заотуг{ника голови раионно1 дер)кавно1 адм1н1сщац11 1 за
погоджен1{,{м 1з нача]1ьникам управл1ння з питань
органами' прикордонното службото, оборонно| та роботи
!арк|всько| обласно| державно! адм!н!страц||' сектором режимно _ секретно!
роботи [арк1всько| обласно| дерх<авно| адм1н|сщац|| та з 9правл|нням €лужби

давати в1дпов1дн]

взаемод11 з
моб|л|зац1йно!

митними

безпеки }кра!ни у [арк!вськ|й област|.



1 1.3ав!дуван сектору:
- керуе д1яльн1стто сектору 1 несе персон€}льну в1дпов1да]!ьн1оть за

орган|зац!то, виконання ово!х та покладених на сектор функц|й, ст1рияе
створенн}о належних умов праш1 у сектор1;

- розробляе посадов| |нсщукц!! прац1вник1в сектору та розпод|ляе м|ж
ними обов'язки;

- плануе роботу сектору' внооить пропозиц|т щодо форплування план1в

роботи районно| дер>кавно| адм]н|отрац|т;
- вживае заход1в до удосконалення орган1зац11 та п1двищення

ефективност| роботи сектору;
- зв|туе перед голово}о районно| дер>кавно| адм|н!сщац{| про виконання

покладених на сектор завдань та затвердя{ених план1в роботи;
- може входити до складу колег11 раионно1 державно1 адм1н1ощац11;
- вносить пропозиц|| щодо розгляду на зас1данн| колег1| питань' що

н&тежать до компетенц|| сектору, розробля€ проекти в]дпов1дних р|тпень;
- може брати уваоть у зас|даннях орган1в м!сцевого самоврядування;
- представляс |нтереои сектору у взаемов|дносинах з !н1пими

структурними п!дрозд!лами районно| державно| адм!н|сщац!| за дорученням
кер1вництва районнот дер>кавно| адм|н|страц!!;

- зд]йснтое доб|р кадр1в д,б| роботи в сектор|;
- орган|зовуе роботу з п1двищення р|вня профес|йно| компетентноот1

державних службовц|в сектору;
- подае голов| м|сцево| державно! адм1н|ощац|| пропозиц|| щодо:

призначення на посаду та 3в1льнення з пооади головного спец1€ш1ста
сектору у порядку' передбавеному законодавством про дер)кавну службу, його
заохочення та притягнення до дисципл1нарно1 в1дпов1дальноот1;

- проводить особиотий прийом щомадян з питань' що належать до
повноважень оектору;

- забезпенуе дотимання прац|вниками сектору правил внутр|тпнього
трудового розпорядку та виконавсько| дисципл]ни;

- вносить пропозиц|| щодо вдоокона.1тен!#{ системи управл!ння як|стто у
сектор| в|дпов|дно до отандарт|в |5Ф 9001-2009;

- зд]йснтое у сектор| контроль за забезпеченням функц|онування'
виконанн'1м | мон!торингом процес!в системи управл1ння як|стто, розроблених
в|дпов|дно до стандарт|в 15Ф 9001_2009, у раз| потреби забезпенуе внеоенн'{
зм1н до документац11 системи управл1ння як1ст1о' що стосусться д1яльност1
оектору;

- за6езпенуе умови для ефективно| роботи уповноваженого з системи
управл|ння як|стто у сектор|;

- слрия€ проведенн}о наглядових аудит1в у сектор1 в1дпов!дно до
стандарт|в |$Ф 900 1-2009;

- орган|зовуе та забезпенуе в районн|й дер)кавн]и адм1н1отрац!1
|нсщуктаж ос|б, як] ма}оть допуск до державно| таемниц| в!дпов|дно? форми, та
прииняття з€]-п1к1в з1 3нання вимог ре}киму оекретност1;
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- мае право проводити перев|рку ре)кип{у секретност| в структурних
п|дрозд1лах районно! дер>кавно? адм|н]сщац]]. Бнооити пропозиц|! щодо
вдооконаленн'{ роботи режимно-секретного органу;

- бере участь у п|дготовц! проект!в, наказ]в '!а розпоряд)кень
кер|вництва з питань забезпечення режиму секретност|;

- зд|йснтое |нтш| повновая<ення' визначен| законом;
- виконуе |нтш! обов'язки' покладен! на нього голово1о районно|

державно1 адм1н1отрац11.

щ

}(ер|вник апарату районно|
дерясавно| адм|н!страц1| !.!о. ковт}|н


