
1тугу|вськА РАйоннА .щР1|{АвнА Адм1н|стРАщя
хАРк!всько| оБлАст|

Р о зпоРяд)к вння

1\', ,с 6-|{угу1'в

!1ро сгвореппя |ромадсько! раАш з
питань оборонп та
в!йськово-патр!отинно! роботп при
райопн!й дерясавн!й адм!н!страц1!

Б|дпов|дно до статей 6' 1з' 27' 39 3акону }кра!ни <|1ро м|сцев| дер>кавн|
адм|н1сщац!|>, з меток) проведення роботи по виконанн!о вимог }каз|в
|{резидента 9кра!':ти про часткову моб!л1зац|то та призов громадян !кра'{ни на
сщокову в1йськову слухсбу в щавн|-липн! 2014 року' на виконанн'1 листа годови
!,арк|всько? обласно| державно! адм!н1сщац1] в!д 02.06.2014 }'{р 01-53/3687:

1. €творити [ромадську раду з питань оборони та в|йськово-пащ!отинно!
роботи при районн!й дер;кавн!й алм|н!сраш!|.

2' 3атверАити персона1ьний склад [ромадсько| ради з пггань оборони та
в!йськово-патр1отитно! роботи при районн1й дерхсавн!й адм|н|страд|! (лодаеться).

3. 3атвердити |{оложення про [ромадську раду з питань оборони та
в|йськово-патр1отиино! роботи при районн!й деря<авн!й адм|н|сщац|! (додасться).

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)|(енн'1 залитпато за собото.

!1ерш:ий засцгпник голови
районцо! дер)|(авно! адм!н!страц|! вАР){{в!нов



зАтввРджвно

Розпорядження голови

рйонно! дерясавно! адм|н|сщац1|
]'{р 269

пвРсонАльний склАд
|ромадсько! ради з питань оборони та в1йськово-патр!отп.:но! роботп прп

райопп!й дер'(авн!й адм1п!страц!!

1. БАБ1ець
Антон &атол1йович

2. БоРисов
.]]еон|д Андр1йович

3. глущвнко
&атол1й ,{аниловин

4. дуБовик
[еннад|й 8а:гентиновин

5. ковАлвнко
0коана Б1тал!':вна

6. кни11]
8 олодимир !(остянтинович

7. лвв!шнко
Басиль йиколайович

8..'1исАчвнко
,т1еон1д 8|кгоровин

9. 
'|'гхович-звсРсвА€вген1я Флександр1вна

10. н]кол{ок
8|кгор !щитровин

засцпник голови {уц!всько! районно|
рали (за згололо)

ветеран в1йськово1 слулби, член
презид1! 9уц!всько! районно!
орган|зац|| ветеран!в }кра!ни
(за згодото)

засцпник голови районно| орган1зац1|
ветеран|в 9кра!ни (за згодото)

командир в1йськово]
(за згодото)

головттий редактор

чаотини А 4104

громадсько-
|нформац!йно| газети 91ту!вщини
<<1{расная 3вездо> (за згодото)

ветеран в|йськово! слулсби, унасник
л!кв!дац1! авар1| на 9АБ€ (за згодото)

зав1луван сектору оборог:но|.
моб!л!зац1йно],

роботи та
правоохоронними органами апарац
рйонно| дер':кавно1 алм|н!страш!{

директор АФ <<3оро>, депутат
!{уц!всько| районно| ради (за згодото)

начапьник в[дд1ту осв|ти районно|
дер:кавно! адм|н1страц1!

командир в|йськово] частини А 0501,
начальник 9угу1вського в|йськового
гарн|зону (за згодото)

ре'(имно-секретно1
взаемод|] з



11. о]1-{н]чвнко
.{енис 8алер|йовия

12. от!шнА1]]ко
йарина Анатол[}вна

1з. по,ш|нськ!й
1ван |1ещови.т

14. посунько
Флег Анатол1йович

15. Рв3унвнко
Флег Анатол|йович

16. св{тАйло
€ерг1й |!илиповин

17'скРи11н1к
€в1тлана |1ещ|вна

18. смАР1[]ко
1тор 8|тал[йовин

19. (шхАчов
Бянеслав 8олодимирович

20. 1]_1умв|а{о
€ерг|й Борисовин

|(ер!вник апарату райоц|!о!
дерхсавно! адм!н!страц!!
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засц/пник нана.лльника 9уц!вського Рв
(з обстуговуванття 9уту!вського та
|1ечен|зького район!в) гумвс
}кра!ни в {арк|вськ|й област1,
нач(}льник гРомадоько1
(за згодото)

безпеки

начальник в1дд1лу масових
комун!каш!й апарац районно|
державно! адм|н|страц|!

г0лова щомадсько| орган1зац||
!нвал!д|в <9уц|вськи й об'сднани й

со!оз !нвал1д|в Афган|стану >

(за згодото)

г0лова {;гц|всько| м1сцево1

рег1он!]''1ьно1 щомадсько1 орган1зац11
<Фф1церськ1 збори> (за згодото)

ком:1ндир в1йськово| частини А 2467
(за згодото)

дирекгор 9уцево - Бабчансь:ого
л!сного господарства, де|!}тат
чугу!ъськот районно! ради (за згодото)

голова {уц!всько| районно!
орган|зац!| 1овариства {ервоного
{реста !ща|ни (за згодото)

нлен 9уц1всько! м|оцево!

щомадсько{ орган1зац[!
збори> (за згодото)

в|йськовий ком!оар
об'еднаного районного
ком1сар|ац (за' зголото)

директор тРк
<€лобожанко (за згодото)

рег1онально1
<Фф|церськ[

чуц!ъського
в!йськового

9уц!вщини

|!Б/'
"(

|.то. ковт}.н



3АтввРдхвно
Розпорядх<ення голови
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положшн!{я
про |ромадську раду з пптаяь оборони та в!йськово-патр!отипшо! роботп

прп райопн!й дерэкавн!й адм!п|страц!!

1. [ромадська рада з питань оборони та в|йськово-пащ1отинно| роботи при
районн!й дер>кавн|й адм|н!сщац|! (лал| _ [ромадська рада) _ спец|ально
у': ворений дорадчий орган для сприян}ш{ д!яльност! державних орган!в. на як!
в1дпов1дно до законодавства укра!ъи покладено обов'язки вести т1го робоц.

2. } сво!й д1яльност1 [ромадська рада керуеться 1(онстицц|ето }ща!ни,
законами 9ща|ни, указами |[резидента !кра1ни про чаоткову моб|л|зац|ло та
пРизов громадян 9кра1ни на строкову в!йськову олухсбу, в|дпов!дними
розпоряджен1{'{ми гол|в )(арк|всько! обласно| та районно| державних
адм1н|сщац|й, цим |{оло>кенням.

3. 8сновними завдан}{'{ми ради е:

- проведення контрпропагандистських заход|в щодо протид|т розгнуздан|й
анттту<ра!нськ!й кад,:пан|! | м|тинговим .1нтидержавним насщоям;

- в|щ;одження престижу в1йськовот о!\у,|<6и у 3бройних €илах 9кра!ни та
! нших в|йськових формщангшх:

_ спРияння у проведенн| призову на строкову в;йськову сщ,экбу ло лав
3бройних €ил }кра!ни та 1нлпих в1йськових формувань;

- пл|дне сп|вроб1тництво |з команд)гванням з'еднань | наотин' в|йськовим
ком|сар1атом, правоо:хоронними орган!1ми з приводу призову на в!йськову слух<бу
та щомадське 1 1нформац|йне супровод)кення проходя{енн'{ ними в1йськово!
сщгтсби;

- у взаемод1| |з засобами масово! |нформац!| мон1торинг суоп|льно| думки з
приволу в!йськово-пар1отинного виховання молод1 та ставлення сусп|льства до
в|йськово] слух<би 1 захисту держави;

- сп1льно з органа}'1и внутр[!|н1х справ в ме)ках д|тояого законодавства
!кра!ни ыкивати заходи до л!дер1в неформального щомадського руху, що
генеру!оть розкольницьк[ !де!, та сво|ми оепаратиськими д1ями сприяють
пору|ценн!о громадського порядку 1 створеннто напруженот сицац1т в рег;он|.

4. 8!дпов|дно до покладених на [ромадську раду завдань:
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- об'€дну€ зусип']г{ дер)кавних орг:1н1в та щомадськост1 у зд1йсненн!
сп|льних окоординованих заход|в щодо проведенвя частково! моб|л|зац|! та
т|ризову щомадян !кра!ни на строкову в1йськову службу;

- взасмод!с з правоохоронними орган:1ми у вир!1].!енн; з21вдан ь !цодо
виконання заход|в частково| моб[л!зац|| та призову щомадян }кра1ни на
строкову в|йськову с]цжбу;

- взаемод|е з пост1йними ком!с|ями 9уц|всько| районно] ради,
лрок}?атуРо|о' судом та 1ншгими зац!кавленими оРганами у вщ!шенн1 завлань
щодо забезпеяення законност| та правопорядку на в1дпов|дн|й територп.

6. фля виконання покладених на не| завдань | функц1й [ромалська рада мае
право:

- заслР(овувати |нформац!то кер1вник1в м!сцевих орган[в виконавно] влади,
орган!в м|оцевого с:!моврядуван|1я, правоохоронних орган!в (кр1м прокурора'
голови суду, начаш|ьника в1дд}у €Б9)' п|дприсмств, установ | орган!зац1й щодо
стану роботи з виконання указ|в |1резидеттта укра]ни про часткову моб|л|зац!то
та призов фомадян }кра|ни на строкову в!йськову слухбу, приимати в1дпов1дн1

р1!пенн'1;
- |1адавати рекомендац|! щодо розгляд/ органами виконавно| влади,

м|сцевого оамоврядуванн'1, а також посадовими особами' кер|вниками
п[дприемств, установ ! орган|зац|й !нформац1й про мот<лив|сть виникнення
протестних настро'тв, п!дб1ртовання п|кецвання в1йськових ком|сар|ат|в,
створення р{ов для керованого хаосу;

- орган|зовувати в!добралсення прести)ку в1йськово| слу>кби у 3бройних 
|

€илах }кра1ни та !нлших в!йськових форт'цъан|{'{х' спри'{ти у проведенн! призову 
|

громадян на строкову в|йськову сщокбу; 
!

- проводити в|йськово-пащ|оти.тну робоц серед населенн'{ та висв!тлення 
|

:| у засобах масово| !нформац!т 
!

7. [ромадська рада не втрг{асться в робоц в[йськового ком[сар[ату, !

в!йськових частин] 
!8. |-ромадська рада утвор!о€ться в склад1 голови, його заступника. 
!

секретаря та член[в [ромадсько| рали. |{ерсональний склад та ||оложення 
|

затверд)кус голова районно! дерхавно| адм|н|сщац!]. [олова, засцпник та 
|

секретар |-ромадсько| рали обирасться на першому зас!ланн!. 
!

9. Фсновното орган|зац|йното формото д!яльност1 [ромадсько| ради с 1] 
!

зас|дання, що проводяться зг1дно з планом роботи, який розроблясться на 
|

квартал. |[пан затверд)кус голова громадсько| ради, п|сля розг.тлялу |х проекг!в на 
|

засйанн!. Ёалальн! питання до поРядку денного зас1дання мот9ть бщи вкл:онен! 
!

незатежно в|д планових заход]в. !
|{ро день ! м|сце зас1дання |ромадсько| ради його чпени та запРотшен1 

|
повинн| бути пов1домлен| | ознайомлен| з матер|а:тами та проектами р!шлень щодо |

питань, як1 виноояться на розгляд [ромадсько'| рали, не п|зн|ш:е н[эк за щи дн|. 

!

!
!

.*)
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3ас|дання [ромадсько| ради е правочинним' за на'|вност! на ньоьту не
ментле 2/3 його член|в. 3ас|дання веде голова [ромадсько| Ради' а ь раз; його
в1дсутност1 _ засцпник [олови.

1{ер1вники орган|в виконавно] влади, орган|в м1сцевого самоврядуванн'{ та
1нтп| особи, запро:шен1 для Ро3гляду окремих питань' мо>кщь брати унасть у !х
обговоренн[.

10. ! зас1данн1 [ромадсько| ради мо)ке брати унасть голова в|дпов1дно{
пост1йно| ком1с|] чуц]ъсько1 районно! ради' до повнов:окень яко] налехить
розг.]]яд питань оборонно! та в|йськово_пащ|отично! роботи, 9уц|всько|
м1жрайонно! прок}?ац?и. йожуть бут*т запротпен! кер1вники |нштих державних
орган|в, п1дприемств, установ' орган!зац1й та 1нтп1 особи, д|яльн!сть яких
пов'язана з питаннями оборонно! роботи.

11. Р!птення [ромадсько! рали приймаеться в1дкритим голосуванням
б|льтп|стто голос|в !1 член|в, яЁ бер1ть у;асть у зас1данн1 та оформлясться
протоколом.

(ер!вник апарату районно!
дерлсавно! адм|н!страц|!

левченко 2 45 64
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