РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання)
( _70_ сесія )

РІШЕННЯ
від « 18 » січня 2019 р.

м. Рубіжне

№70/5

Про утворення Ради оборони
Рубіжанської міської ради та
затвердження Положення про неї

На підставі п. 6 Указу Президента України від 26.11.2018 № 393/2018
«Про введення воєнного стану в Україні», на підставі рекомендації постійної
комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності і етики,
гласності та законності від 12 грудня 2018 р., керуючись ст. 25, п.п. 1, 3, 19 ч.
4 ст. 42, п. 2 ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити Раду оборони Рубіжанської міської ради (далі - Рада),
затвердивши її посадовий склад (додаток 1).
2. Раді у своїй діяльності керуватися Положенням про Раду оборони
Рубіжанської міської ради, затвердженої цим рішеням (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради мандатну, з питань депутатської діяльності і етики, гласності та
законності.

Секретар міської ради

В. Соловйов

Додаток 1
рішення Рубіжанської міської ради
від «18» 01. 2019 № 70/5

Посадовий склад Ради
Міський голова, голова Ради
Перший заступник міського голови – перший заступник голови Ради
Заступник міського голови – заступник голови Ради
Головний спеціаліст відділу з мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та сприяння правоохоронним органам – секретар Ради
Члени Ради
Заступник начальника 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській
областях (за згодою)
Заступник керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури (за
згодою)
Начальник відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури (за згодою)
Заступник начальника Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області
(за згодою)
Заступник начальника Управління патрульної поліції в містах
Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному Департаменту патрульної
поліції (за згодою)
Заступник військового комісара Рубіжансько
об’єднаного міського військового комісаріату (за згодою)

-

Кремінського

Перший заступник командиру 2 патрульного батальйону військової
частини 3035 Національної гвардії України (за згодою)
Заступник начальника Рубіжанського МУ ГУ ДСНС України у
Луганській області (за згодою)
Начальник Рубіжанського міського відділу державної виконавчої
служби Головного територіального управління юстиції в Луганській області
(за згодою)

Начальник
Рубіжанського
міжрайонного
Управління
Держпродспоживслужби в Луганській області (за згодою)

ГУ

Начальник відділу з мобілізаційної роботи, цивільного захисту та
сприяння правоохоронним органам виконавчого комітету Рубіжанської
міської ради
Начальник Рубіжанського міського відділу філії державної установи
«Центр пробації» в Луганській області (за згодою)

Секретар міської ради

В. Соловйов

Додаток 2
рішення Рубіжанської міської ради
від «18» 01. 2019 № 70/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду оборони Рубіжанської міської ради
1. Рада оборони (далі - Рада) - є органом, який утворюється рішенням
Рубіжанської міської ради на період воєнного стану в Україні для сприяння
військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового
режиму воєнного стану.
2. Рада у своїй діяльності
керується Конституцією і законами
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки
та оборони України, цим Положенням, а також рішеннями Ради оборони
Луганської області.
3. Основними
забезпечення:

завданнями

Ради у галузі оборонної роботи є

- підготовки громадян до військової служби, а також загальне військове
навчання у воєнний час;
- приписки громадян до призовних дільниць, військовий облік
військовозобов'язаних і призовників;
- направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори;
- організації та участі у здійсненні на відповідній території заходів,
пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною та
цивільним захистом;
- проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в
особливий період;
- здійснення контролю за використанням і охороною наданих у
встановленому порядку для потреб оборони земельних, водних та інших
природних ресурсів згідно із законодавством;
- вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням
частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та іншим
військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та
правоохоронним органам службових приміщень і житлової площі, інших
об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунальнопобутових та інших послуг;
- організацію виробництва і поставки військам підприємствами та
організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції,
енергетичних та інших ресурсів;
- проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян
України;

- здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених
законами.
4. Рада має право:
а) залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру сили і засоби
територіальних (місцевих) спеціалізованих служб цивільного захисту;
б) заслуховувати інформацію керівників територіальних (місцевих)
спеціалізованих служб цивільного захисту, виконавчого комітету Рубіж
анської міської ради, підприємств, установ та організацій міста з питань, що
належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації;
в) одержувати від
територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, виконавчого комітету місткої ради, органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій міста матеріали
і документи, необхідні для вирішення питань,
що належать до її
компетенції;
г) залучати у разі потреби в установленому законодавством
порядку до ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
воєнного
характеру сили
і засоби Рубіжанської міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Луганської області і
реагування на надзвичайні ситуації;
д) залучати до участі у своїй роботі представників територіального
органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, розташованих на території Рубіжанської міської
ради Луганської області (за погодженням з їх керівниками).
5. Головою Ради є міський голова.
Засідання ради веде голова, а за його відсутності – перший заступник
міського голови - перший заступник голови Ради, або заступник міського
голови – заступник голови Ради
Склад ради затверджується Рубіжанською міською радою відповідно до
розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної
військової обласної адміністрації від 28.11.2018 № 960 «Про утворення Ради
оборони Луганської області»
У разі відсутності голови Ради його обов’язки виконує перший
заступник міського голови або заступник міського голови за дорученням
голови ради.
Голова ради організовує її роботу за допомогою секретаря ради.
6. Голова ради має право:
а) залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної
ситуації воєнного характеру або ліквідації її наслідків будь – які
транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно
до діючого законодавства;

б) приймати
в
межах
повноважень
Ради
рішення щодо
реагування на надзвичайну ситуацію воєнного характеру;
в) вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб,
які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій воєнного характеру;
г) делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
воєнного характеру свої повноваження заступникам голови ради.
7. Робочим
органом Ради,
що
здійснює
її
організаційне,
інформаційне та методичне забезпечення,
є відділ
з мобілізаційної
роботи, цивільного захисту та сприяння правоохоронним органам
виконавчого комітету Рубіжанської міської ради.
8. Рада проводить засідання на постійній основі.
Рішення ради приймаються колегіально більш як половиною складу
ради. Рішення ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується
головуючим на засіданні, відповідальним секретарем ради. Член ради, який
не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті радою, може викласти
у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу
засідання. Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, є
обов`язковими для виконання органом місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями міста незалежно від форм
власності.
9. За членами
ради на час виконання завдань зберігається
заробітна плата за основним місцем роботи.
10. Організація побутового забезпечення членів ради, а також
забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту
під час роботи в зоні надзвичайної ситуації воєнного характеру
покладається на виконавчий комітет Рубіжанської
міської
ради
Луганської області.
Секретар міської роди

В. Соловйов

