
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про створення оперативного штабу 

 

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про оборону України», 

рішення Ради Національної безпеки та оборони України від 19 березня 2014 

року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 березня 

2014 року №124, керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та з метою забезпечення узгоджених заходів 

оперативного реагування  районної державної адміністрації, Прилуцько-

Варвинського об’єднаного міського військового комісаріату, військової 

частини А4245 та правоохоронних органів на виклики і загрози національній 

безпеці: 

 

1. Створити оперативний штаб у Прилуцькій районній державній 

адміністрації у складі  згідно з додатком. 

 

2. Затвердити Положення про оперативний штаб у Прилуцькій районній 

державній адміністрації (додається). 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації      О.Д. Власенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 квітня 2014 року     м. Прилуки         № 134 

  



Додаток 

до розпорядження 

голови райдержадміністрації 

07 квітня 2014 року № 134 

 

С К Л А Д 

оперативного штабу у Прилуцькій районній державній адміністрації 

 

Власенко  

Олег Дмитрович 

- голова    районної державної адміністрації, 

голова оперативного штабу; 

 

Шкурат  

Анатолій Михайлович 

- начальник відділу з питань цивільного 

захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної і мобілізаційної роботи 

апарату райдержадміністрації, секретар 

оперативного штабу; 

Архаткін  

Сергій Петрович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної і 

мобілізаційної роботи апарату 

райдержадміністрації; 

Зінченко  

Роман Олександрович 

- отаман громадського формування «Козацька 

варта», за згодою; 

Івашко  

Сергій Володимирович 

- Прилуцький міжрайонний прокурор, за 

згодою; 

Кушнір  

Григорій Васильович 

- начальник Прилуцького МВ СБУ в 

Чернігівській області, за згодою; 

Лесніца  

Юрій Миколайович 

- Прилуцько-Варвинський військовий комісар,  

за згодою; 

Руденко  

Анатолій Михайлович 

- виконуючий обов'язки начальника 

Прилуцького МВ УМВС України у 

Чернігівській області, за згодою; 

Татарченко  

Лариса Олександрівна 

- голова Прилуцької районної ради, за згодою; 

Тітлов  

Олександр Вікторович 

- командир військової частини А4245, за 

згодою; 

Ткаченко  

Андрій Миколайович 

- начальник Прилуцького МРВ Управління 

ДСНС України у Чернігівській області, за 

згодою. 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації          Л.В. Нікітченко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови 

райдержадміністрації 

07 квітня 2014 року № 134 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про оперативний штаб у Прилуцькій державній адміністрації 

 

1. Загальна частина 

Оперативний штаб створено з метою забезпечення узгоджених заходів 

оперативного реагування  районної державної адміністрації, Прилуцько-

Варвинського об’єднаного міського військового комісаріату, військової 

частини А4245 та правоохоронних органів району на виклики і загрози 

національній безпеці. 

 

2. Основні завдання оперативного штабу 

2.1. Координація роботи Прилуцької районної державної адміністрації, 

Прилуцько-Варвинського ОМВК, військової частини А4245 та правоохоронних 

органів району. 

2.2. Проведення оцінки та аналізу обстановки, прогнозування можливого 

розвитку подій, прийняття відповідних рішень, зокрема щодо оперативного 

реагування на зміну обстановки, забезпечення їх виконання. 

2.3. Своєчасне оповіщення усіх органів самоврядування, підприємств, 

установ та організацій району про воєнну загрозу, небезпеку нападу агресора, 

введення воєнного стану тощо. 

2.4. Здійснення заходів щодо своєчасного і організованого проведення 

мобілізації та зборів військовозобов’язаних. 

2.5. Здійснення заходів щодо забезпечення правового режиму воєнного 

стану на території району. 

2.6. Організація і здійснення заходів територіальної оборони і цивільного 

захисту населення району. 

2.7. Контроль за додержанням конституційних та інших прав і свобод 

громадян, забезпечення їх захисту з урахуванням обмежень, встановлених 

згідно зі ст. 64 Конституції України та охорону прав і законних інтересів 

юридичних осіб. 

 

3. Права оперативного штабу 

Оперативний штаб має право: 

3.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформації та звіти керівників 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій району усіх форм власності з питань, що належать до компетенції 

штабу. 

3.2.Створювати з метою виконання завдань тимчасові робочі групи та 

залучати до участі в них працівників державних органів, органів місцевого 



самоврядування, підприємств, установ і організацій району усіх форм 

власності. 

3.3. Отримувати в установленому порядку необхідну інформацію від 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій району усіх форм власності. 

 

4. Організація роботи оперативного штабу 

4.1. Формою роботи оперативного штабу є засідання. 

4.2. Засідання оперативного штабу оформлюються протоколом. 

4.3. Рішення приймаються більшістю голосів. За рівної кількості голосів 

вирішальним є голос керівника оперативного штабу. 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації          Л.В. Нікітченко 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


