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Додаток 1.  Загальний перелік основної документації, необхідної для 

            організації та ведення мобілізаційної роботи.  

Додаток 2.  Перелік документації, необхідної для організації та здійснення 

            навчально-тренувальних заходів у процесі мобілізаційної підготовки. 
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Розділ І. Організація та зміст мобілізаційної роботи 
 

Стаття 1.  Загальна концепція мобілізаційної роботи 
 

1.1. «Положення про організацію мобілізаційної роботи в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті» (далі ― Положення) ― є основополож-

ним документом з питань мобілізаційної роботи, який визначає механізм загальної 

організації, довгострокового та щорічного планування, безпосереднього здійснення 

та поточного моніторингу мобілізаційної підготовки в Ізмаїльському державному 

гуманітарному університеті (далі ― ІДГУ) в мирний час, а також ― порядку 

переходу ІДГУ на режим функціонування в умовах особливого періоду та 
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подальшого сталого функціонування ІДГУ задля здійснення ним в цих умовах 

мобілізаційних дій.  

1.2. Основні терміни та формулювання зі сфери мобілізаційної роботи, які 

вживаються в цьому Положенні, наведені у такому значенні:  

1.2.1. Мобілізаційна робота ― комплекс заходів, що здійснюються в ІДГУ: 

‒ в мирний час ― у вигляді мобілізаційної підготовки, яка проводиться з 

метою створення умов для повноцінного виконання поставлених перед ІДГУ 

мобілізаційних завдань на особливий період, а також створення умов для 

проведення своєчасної мобілізації призовників, військовозобов’язаних і резервістів 

із числа учасників освітнього процесу; 

‒ в особливий період ― у вигляді мобілізаційних дій, які уявляють собою 

виконання поставлених перед ІДГУ мобілізаційних завдань на особливий період, а 

також сприяння проведенню мобілізації призовників, військовозобов’язаних і 

резервістів із числа учасників освітнього процесу. 

Головною метою мобілізаційної роботи є забезпечення реалізації державної 

політики у сфері оборони України та управління державою в особливий період. 

Основними складовими мобілізаційної роботи в ІДГУ є: 

‒ мобілізаційна підготовка в мирний час; 

‒ мобілізаційні дії в особливий період. 

1.2.2. Мобілізаційна підготовка уявляє собою комплекс організаційно-

планувальних, навчально-тренувальних, матеріально-технічних, фінансових, 

контрольно-перевірочних, обліково-звітних, юридично-правових та інших заходів, 

які здійснюються в мирний час (в режимі повсякденної діяльності) з метою 

підготовки до своєчасного й організованого переведення ІДГУ на режим 

функціонування в умовах особливого періоду та забезпечення сталого 

функціонування ІДГУ в особливий період з метою виконання мобілізаційних 

завдань (замовлень) на особливий період задля задоволення потреб Збройних Сил, 

інших військових формувань та національної економіки. 

Головним завданням мобілізаційної підготовки є підготовка учасників 

освітнього процесу ІДГУ до дій, а різноманітних ресурсів ІДГУ ― до використання 

у разі виникнення потреби в здійснені працівниками ІДГУ своїх повноважень і 

функцій, призначених для виконання мобілізаційних завдань на особливий період та 

проведені мобілізації призовників, військовозобов’язаних і резервістів із числа 

учасників освітнього процесу. 

Основними складовими мобілізаційної підготовки є: 

‒ навчально-тренувальні заходи; 

‒ практичні заходи. 

Окремою складовою практичних заходів є військовий облік. 

1.2.3. Мобілізаційні дії уявляють собою комплекс організаційно-

управлінських, матеріально-технічних, фінансових, обліково-звітних, юридично-

правових, безпеково-захисних, комунікативно-оповіщувальних та інших заходів, які 

здійснюються в особливий період (з оголошенням в країні часткової або повної 

мобілізації чи з введенням воєнного стану на окремій або на всій території України) 

з метою оперативного переведення ІДГУ на режим функціонування в умовах 

особливого періоду та здійснення сталого функціонування ІДГУ задля виконання 

мобілізаційних завдань на особливий період, сприяння процесу мобілізації 
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військовозобов’язаних, призовників і резервістів із числа учасників освітнього 

процесу та прийняття участі в оборонно-цивільних (фортифікаційних) заходах 

держави. 

Головним завданням мобілізаційних дій є здійснення працівниками ІДГУ 

своїх повноважень і функцій, призначених для виконання мобілізаційних завдань і 

сприяння проведенню мобілізації в особливий період. 

Основними складовими мобілізаційних дій є: 

‒ виконання мобілізаційних завдань; 

‒ сприяння проведенню мобілізації. 

1.2.4. Мобілізаційні завдання ― окремі вимоги замовника щодо видів та 

обсягів надання університетом в особливий період освітніх та інших послуг на 

підставі затверджених основних показників Мобілізаційного плану і договорів 

(контрактів), що укладаються між ІДГУ та замовником в порядку, передбаченому 

законодавством. 

1.2.5. Мобілізація ― комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного 

переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил 

України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту ― на організацію і штати воєнного часу.  

Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи 

приховано. 

В умовах ІДГУ мобілізація уявляє собою комплекс заходів, спрямованих на 

всебічне сприяння проведенню в університеті з настанням особливого періоду 

своєчасної та повноцінної мобілізації призовників, військовозобов’язаних і 

резервістів із числа учасників освітнього процесу до лав Збройних сил України та 

інших військових формувань.  

1.2.6. Особливий період — період, що настає з моменту оголошення рішення 

про проведення мобілізації (окрім цільової) або таємного доведення його до 

виконавців (у разі проведення прихованої мобілізації), а також — з моменту 

введення воєнного стану.  

Особливий період охоплює час мобілізації та воєнний час і закінчується після 

оголошення демобілізації або припинення дії воєнного стану. 

1.2.7. Значення та сенс всіх інших термінів і формулювань із сфери 

мобілізаційної роботи, які вживаються в цьому Положенні, наведені у статті 1 

закону України № 3543-ХІІ від 21.10.93 р. «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію». 

1.3. Відповідальними особами за ведення мобілізаційної роботи (в межах своєї 

компетенції) є: 

‒ ректор; 

‒ члени ректорату; 

‒ керівники структурних підрозділів; 

‒ фахівець з питань мобілізаційної роботи; 

‒ фахівець з військового обліку; 

‒ окремі фахівці. 
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Відповідальними особами за ведення мобілізаційної роботи також є посадовці, 

які тимчасово виконують обов’язки вище перелічених посадових осіб (протягом 

часу їх заміщення). 

1.4. Органом управління мобілізаційною роботою є ректорат ІДГУ на чолі з 

ректором університету. 

Безпосередня організація заходів з мобілізаційних питань та систематичний 

контроль за здійсненням цих заходів покладаються на фахівця з питань 

мобілізаційної роботи.  

В структурних підрозділах питаннями мобілізаційної роботи в межах своєї 

компетенції займаються керівники цих підрозділів. 

Певні питання з мобілізаційної роботи також покладаються на окремих 

адміністративних, обслуговуючих та господарських фахівців. 

Заходи з ведення військового обліку покладаються на фахівця з військового 

обліку. 

Юридичний супровід заходів з мобілізаційних питань забезпечує юрист-

консультант. 

1.5. Правовою основою мобілізаційної роботи є закон України № 1932-ХІІ від 

06.12.91 р. «Про оборону України», закон України № 2198-ІV від 18.11.04 р. «Про 

організацію оборонного планування», закон України № 2469-VIІІ від 21.06.18 р. 

«Про національну безпеку України», закон України № 3543-ХІІ від 21.10.93 р. «Про 

мобілізаційну підготовку і мобілізацію», низка інших законів та виданих до них 

нормативно-правових актів. 

1.6.  Принципи та зміст мобілізаційної роботи, а також повноваження в цій 

сфері ректора, ректорату, фахівця з питань мобілізаційної роботи, фахівця з 

військового обліку та керівників структурних підрозділів ІДГУ визначаються 

законом України № 3543-ХІІ від 21.10.93 р. «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», законом України № 2332-ІІІ від 22.03.01 р. «Про військовий обов’язок 

і військову службу», постановою КМУ № 921 від 07.12.16 р. «Про затвердження 

Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’я-

заних», постановою КМУ № 1545 від 04.02.15 р. «Про затвердження Порядку 

бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, 

установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», 

розпорядженням КМУ № 493-р від 18.03.15 р. «Про затвердження Переліків посад і 

професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації 

та на воєнний час», цим Положенням та низкою інших законодавчих та нормативно-

правових актів зі сфери мобілізаційної роботи. 

Повний перелік основної законодавчої та нормативно-правової документації, 

необхідної для організації та ведення мобілізаційної роботи в ІДГУ наведений у 

додатку 1 Положення. 

 

Стаття 2.  Основний зміст мобілізаційної роботи 
 

2.1. Основним змістом мобілізаційної роботи певних категорій працівників 

ІДГУ в мирний час є: 

‒ правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки; 
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‒ наукове і навчально-методичне забезпечення мобілізаційної підготовки; 

‒ визначення умов діяльності та підготовка ІДГУ до функціонування в умовах 

особливого періоду; 

‒ розроблення довгострокової, щорічної  та поточної документації з 

мобілізаційних питань; 

‒ підготовка системи військового обліку ІДГУ до ефективного сприяння 

процесу мобілізації військовозобов’язаних, призовників та резервістів із числа 

учасників освітнього процесу; 

‒ підготовка усіх структур і потужностей ІДГУ до швидкоплинного процесу 

переведення з режиму повсякденної діяльності на режим функціонування в умовах 

особливого періоду; 

‒ підготовка ІДГУ до сталого функціонування в умовах особливого періоду; 

‒ створення, розвиток та утримання на належному рівні мобілізаційних 

потужностей ІДГУ для задоволення потреб держави в особливий період; 

‒ утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань; 

‒ створення мобілізаційного резерву; 

‒ створення та утримання страхового фонду (дублікатів) проектної, 

конструкторської, технологічної, наукової та навчально-методичної документації на 

продукцію та послуги мобілізаційного призначення; 

‒ підготовка й утримання в належному стані нерухомості, техніки та інших 

об’єктів, призначених для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, 

іншим військовим формуванням; 

‒ забезпечення готовності системи управління ІДГУ до сталого 

функціонування в умовах особливого періоду; 

‒ планування і підготовка до належного забезпечення учасників освітнього 

процесу технічними засобами навчання, медичним обслуговуванням, засобами 

індивідуального протирадіаційного, протихімічного та протибіологічного захисту, 
послугами зв’язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами; 

‒ військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів; 

‒ бронювання військовозобов’язаних працівників за ІДГУ на період 

мобілізації та на воєнний час; 

‒ складання списків військовозобов’язаних, призовників та резервістів із числа 

учасників освітнього процесу, які мають право на відстрочку від мобілізації; 

‒ підготовка керівного складу ІДГУ до дій у разі мобілізації; 

‒ підвищення кваліфікації з мобілізаційних питань керівництва ІДГУ та 

фахівців з питань мобілізаційної роботи та військового обліку; 

‒ проведення щтабних об’єктових тренувань з мобілізаційних питань; 

‒ проведення навчання з мобілізаційних питань з керівниками структурних 

підрозділів ІДГУ та окремими фахівцями; 

‒ виконання індивідуальних завдань з мобілізаційних питань керівниками 

структурних підрозділів та окремими фахівцями; 

‒ систематичний контроль процесу мобілізаційної підготовки в ІДГУ; 

‒ періодична оцінка рівня мобілізаційної готовності ІДГУ; 

‒ міжнародне співробітництво у сфері мобілізаційної роботи; 

‒ підготовка фінансової системи ІДГУ до функціонування в умовах 

особливого періоду; 
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‒ підготовка до дотримання стандартів особливого періоду  в частині 

забезпечення гарантій певним працівникам ІДГУ на час виконання ними в 

особливий період державних або громадських обов’язків (у тому числі призову на 

військову службу); 

‒ планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період 

найбільш важливих об’єктів, споруд та транспортно-пішохідних магістралей ІДГУ; 

‒ узгодження основних показників «Мобілізаційного плану ІДГУ на 

особливий період» з замовником; 

‒ укладання договору між ІДГУ та замовником на виконання мобілізаційних 

завдань в особливий період; 

‒ підготовка транспортних і технічних засобів та засобів механізації до 

забезпечення мобілізаційних заходів в особливий період; 

– підготовка до перерозподілу трудових, матеріальних та фінансових ресурсів 

в особливий період; 

‒ інформаційне забезпечення процесу мобілізаційної підготовки; 

‒ підготовка до переведення на режим функціонування в умовах особливого 

періоду засобів зв’язку, оповіщення та інформування; 

–  фінансування заходів з мобілізаційної підготовки та накопичення 

фінансових ресурсів на особливий період. 

2.2. Основним змістом мобілізаційної роботи певних категорій працівників 

ІДГУ в особливий період є: 

‒ оперативне переведення усіх структур і потужностей ІДГУ з режиму 

повсякденної діяльності на режим функціонування в умовах особливого періоду; 

‒ стале функціонування ІДГУ в умовах особливого періоду у часовий 

проміжок до 12 місяців; 

‒ повноцінне виконання мобілізаційних завдань на особливий період; 

‒ ефективне сприяння процесу проведення мобілізації військовозобов’язаних, 

призовників та резервістів із числа учасників освітнього процесу; 

‒ облік та коригування списків військовозобов’язаних, призовників та 

резервістів із числа учасників освітнього процесу, які мають право на відстрочку від 

мобілізації; 

‒ прийняття участі в фортифікаційних роботах на оборонних рубежах 

держави; 

‒ розроблення та ведення поточної документації з мобілізаційних питань; 

‒ правове регулювання у сфері мобілізації; 

–  фінансування мобілізаційних заходів. 

 

Стаття 3.  Напрямки мобілізаційної роботи та сфери,  

в яких вона проводиться 
 

3.1. Виходячи з основного змісту мобілізаційної роботи головними 

напрямками цієї роботи є: 

а) у мирний час: 

‒ організація та управління мобілізаційною підготовкою; 

‒ розробка та ведення документації з мобілізаційної підготовки; 

‒ навчально-тренувальні заходи у процесі мобілізаційної підготовки; 
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‒ практичні заходи у процесі мобілізаційної підготовки; 

‒ контроль процесу мобілізаційної підготовки; 

‒ оцінка рівня мобілізаційної готовності; 

‒ облік та звітування з питань мобілізаційної підготовки; 

б) в особливий період: 

‒ організація та управління мобілізаційними діями; 

‒ складання та ведення документації з мобілізаційних дій; 

‒ виконання мобілізаційних завдань на особливий період; 

‒ сприяння мобілізації призовників, військовозобов’язаних та резервістів з 

числа учасників освітнього процесу; 

‒ контроль мобілізаційних дій; 

‒ облік та звітування з мобілізаційних дій. 

3.2. Головними системами та сферами діяльності ІДГУ, в яких 

здійснюється мобілізаційна робота є: 

‒ система управління; 

‒ система зв’язку і оповіщення; 

‒ система взаємодії з різноманітними установами;  

‒ система моніторингу обстановки;  

‒ сфера кадрового забезпечення; 

‒ система ведення військового обліку;  

‒ освітня сфера; 

‒ сфера міжнародного співробітництва; 

‒ сфера матеріально-технічного забезпечення; 

‒ сфера побутово-господарського обслуговування; 

‒ система охорони праці і безпеки життєдіяльності; 

‒ система цивільного захисту; 

‒ система пожежної безпеки; 

‒ система охоронної безпеки; 

‒ фінансова сфера.  

 

 

 

 

 

Стаття 4.  Розробка та ведення документації  

з мобілізаційних питань 
 

4.1. З метою організації повноцінної та упорядкованої мобілізаційної роботи в 

ІДГУ певними посадовими особами розробляється та ведеться документація з 

питань: 

‒ мобілізаційної підготовки; 

‒ виконання мобілізаційних завдань; 

‒ військового обліку та мобілізації. 

Документація з питань мобілізаційної підготовки може бути: 

‒ довгостроковою; 

‒ щорічною; 
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‒ поточною. 

Документація з питань виконання мобілізаційних завдань може бути: 

‒ довгостроковою; 

‒ поточною. 

Документація з питань військового обліку та мобілізації розробляється у 

відповідності до вимог, наведених у п. 4.4. 

4.2. До документації з питань мобілізаційної підготовки відносяться наступні 

документи: 

4.2.1. Головним довгостроковим планувальним документом з питань 

мобілізаційної підготовки є «План розвитку й удосконалення системи мобілізаційної 

підготовки в ІДГУ» (складається на 5 років). 

Цей План повинен містити в собі наступні основні розділи: 

‒ основні цілі і задачі з розвитку та удосконалення системи мобілізаційної 

підготовки; 

‒ зведений кошторис витрат на виконання заходів з мобілізаційної підготовки; 

‒ перелік основних заходів з розвитку й удосконалення системи мобілізаційної 

підготовки; 

‒ довідкові дані про стан і забезпеченість основних заходів з мобілізаційної 

підготовки ; 

‒ основні проблемні питання в системі мобілізаційної підготовки, які 

потребують негайного вирішення. 

4.2.2. Головним щорічним планувальним документом з питань мобілізаційної 

підготовки є «План основних заходів з мобілізаційної підготовки в ІДГУ на 

поточний рік» . 

Цей План повинен містити в собі наступні основні розділи: 

‒ заходи щодо організації процесу мобілізаційної підготовки; 

‒ заходи щодо планування процесу мобілізаційної підготовки; 

‒ заходи щодо проведення мобілізаційної підготовки; 

‒ заходи щодо удосконалення процесу мобілізаційної підготовки ; 

‒ заходи щодо різнобічного забезпечення процесу мобілізаційної підготовки; 

‒ заходи щодо контролю процесу мобілізаційної підготовки; 

‒ заходи щодо визначення стану готовності ІДГУ до планового переведення на 

режим функціонування в умовах особливого періоду.; 

‒ заходи щодо визначення стану готовності ІДГУ до виконання мобілізаційних 

завдань в умовах особливого періоду; 

‒ заходи щодо підсилення функціональних можливостей ІДГУ. 

4.2.3. Окрім довгострокової і щорічної документації з питань мобілізаційної 

підготовки в ІДГУ можуть розроблятися та у відповідному порядку вестися поточні 

документи на вимогу розпорядчих директив Міністерства освіти і науки України та 

департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. 

4.2.4. Вся довгострокова, щорічна та поточна документація з питань 

мобілізаційної підготовки розробляється і у відповідному порядку ведеться 

фахівцем з питань мобілізаційної роботи (окрім планів основних заходів з 

мобілізаційної підготовки в структурних підрозділах та документації з військового 

обліку). 
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Плани основних заходів з мобілізаційної підготовки в структурних підрозділах 

в (поточному) році розробляються керівниками цих підрозділів в межах своєї 

компетенції та у тісній співпраці з фахівцем з питань мобілізаційної роботи. 

4.2.5. Довгострокова документація з питань мобілізаційної підготовки 

розробляється у встановлений ректоратом термін. 

 Щорічна документація з питань мобілізаційної підготовки розробляється, як 

правило, на початку кожного календарного року протягом 1 ‒ 3 днів. В окремих 

випадках щорічна документація може розроблятися не тільки на початку року, а і в 

указаний конкретний період року. 

Ведеться (супроводжується та заповнюється поточними даними) щорічна 

документація відповідно до вимог цієї документації. 

4.2.6. Повний перелік основної документації, необхідної для організації та 

ведення мобілізаційної підготовки в ІДГУ наведений у Додатку 1 до цього 

Положення. 

4.3. До документації з питань виконання мобілізаційних завдань відносяться 

наступні документи: 

4.3.1. Довгостроковою документацією з питань виконання мобілізаційних 

завдань є «Мобілізаційний план ІДГУ на особливий період». Він розробляється в 

мирний час та вважається головним довгостроковим документом, який 

використовується в особливий період. 

«Мобілізаційний план ІДГУ на особливий період» уявляє собою сукупність 

організаційно-розпорядчих, планових та довідково-інформаційних документів, які 

визначають зміст, порядок, обсяги та терміни проведення заходів своєчасного й 

організованого переведення ІДГУ на режим функціонування в умовах особливого 

періоду та подальшого функціонування протягом 1 року, спрямованого на 

забезпечення оборонних потреб держави, Збройних Сил України, інших військових 

формувань, невідкладних потреб населення та національної економіки. 

Структура та зміст «Мобілізаційного плану ІДГУ на особливий період» 

розробляється у відповідності до «Методичних рекомендацій щодо розроблення 

мобілізаційного плану на особливий період закладами освіти, підприємствами, 

установами та організаціями Міністерства освіти і науки України», затвердженого 

наказом МОН України № 1080 від 06.08.19 р. 

Процес розробки «Мобілізаційного плану ІДГУ на особливий період» та 

подальша робота з ним крім процедур, передбачених «Методичними 

рекомендаціями» містить ще такі основні заходи, як: 

– визначення спільно з замовником (департаментом освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації) основних показників «Мобілізаційного плану 

ІДГУ на особливий період»; 

‒ отримання від замовника мобілізаційних завдань на особливий період; 

‒ укладання договору між ІДГУ та замовником на виконання університетом 

мобілізаційних завдань в особливий період; 

– доведення до відповідальних осіб та виконавців змісту мобілізаційних 

завдань на особливий період; 

‒ надання керівниками структурних підрозділів та окремими фахівцями всієї 

необхідної інформації, зажаданої фахівцем з питань мобілізаційної роботи; 
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– ознайомлення зі змістом «Мобілізаційного плану ІДГУ на особливий 

період» посадових осіб, що мають доступ до таємної документації з мобілізаційних 

питань після його затвердження та після кожного коригування; 

– випробування реальності «Мобілізаційного плану ІДГУ на особливий 

період» під час проведення штабних об’єктових тренувань з мобілізаційних питань, 

виконання індивідуальних завдань з мобілізаційних питань та здійснення 

практичних заходів з мобілізаційної підготовки; 

– періодичне внесення змін в показники «Мобілізаційного плану ІДГУ на 

особливий період»  у визначеному законом порядку. 

«Мобілізаційний план ІДГУ на особливий період» після його затвердження 

стає основоположним керуючим документом для всіх учасників освітнього процесу 

щодо порядку дій та здійснення різноманітних заходів в ІДГУ під час виконання 

мобілізаційних завдань в умовах особливого періоду. 

4.3.2. Окрім довгострокової документації з питань виконання мобілізаційних 

завдань та сприяння мобілізації в ІДГУ також можуть розроблятися та у 

відповідному порядку вестися поточні документи на вимогу розпорядчих директив 

Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації, відділу з питань НС, ЦЗН, МР, ВПО Ізмаїльської 

міськради, а також ― положень і приписів «Мобілізаційного плану ІДГУ на 

особливий період». 

4.3.3. Вся довгострокова і поточна документація з питань виконання 

мобілізаційних завдань розробляється і у відповідному порядку ведеться фахівцем з 

питань мобілізаційної роботи. 

4.3.4. Довгострокова документація з питань виконання мобілізаційних завдань 

розробляється у встановлений ректоратом термін. 

Поточна документація з питань виконання мобілізаційних завдань 

розробляється та ведеться (заповнюється необхідними даними) у відповідності до 

вимог цієї документації. 

4.3.5. Повний перелік основної документації, необхідної для виконання 

мобілізаційних завдань в ІДГУ наведений у додатку 1 Положення. 

4.4. Вся документація з питань здійснення військового обліку та сприяння 

проведенню мобілізації військовозобов’язаних, призовників і резервістів 

розробляється і ведеться фахівцем з військового обліку, у відповідності до вимог: 

‒ постанови Кабміну України № 921 від 07.12.16 р. «Про затвердження 

Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних»; 

‒ постанови Кабміну України № 45 (ДСК) від 04.02.15 р. «Про затвердження 

Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, 

установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час»; 

‒ розпорядження Кабміну України № 493-р від 18.03.15 р. «Про затвердження 

Переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на 

період мобілізації та на воєнний час»; 

‒ постанови Кабінету Міністрів України № 939 (ДСК) від 18.12.13 р. «Порядок 

організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»; 
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‒ постанови Кабінету Міністрів України № 736 від 19.10.16 р. «Типова 

інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення 

документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію»; 

‒ наказу Міністерства оборони України № 660 від 15.12.10 р. «Інструкції з 

організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і 

навчальних закладах»; 

‒ спільного наказу Держкомстату і Міністерства оборони України № 495/656 

від 25.12.09 р. «Типова форма первинного обліку № П-2». 

 

Стаття 5.  Навчально-тренувальні заходи у процесі  

мобілізаційної підготовки 
 

5.1. Навчально-тренувальні заходи у процесі мобілізаційної підготовки є 

одним із основних її компонентів. 

Ці заходи спрямовані на підняття ступеню мобілізаційної готовності ІДГУ до 

рівня, що забезпечує виконання мобілізаційних завдань та проведення мобілізації.  

5.2. Проводяться навчально-тренувальні заходи у процесі мобілізаційної 

підготовки не зі всіма учасниками освітнього процесу, а тільки з головними 

відповідальними особами, на яких (або на підрозділи яких) покладені мобілізаційні 

завдання на особливий період. 

В ІДГУ навчально-тренувальні заходи у процесі мобілізаційної підготовки 

проводяться з: 

‒ керівництвом ІДГУ; 

‒ фахівцями з мобілізаційних питань; 

‒ керівниками структурних підрозділів; 

‒ окремими фахівцями. 

5.3. Навчально-тренувальні заходи у процесі мобілізаційної підготовки 

проводяться з зазначеними у п. 5.2 категоріями працівників у вигляді: 

‒ підвищення кваліфікації з мобілізаційних питань; 

‒ групових занять з мобілізаційних питань (теоретична підготовка); 

‒ штабних об'єктових тренувань з мобілізаційних питань (практична підготов-

ка); 

‒ виконання індивідуальних завдань з мобілізаційних питань (практично-

прикладна підготовка). 

Підвищення кваліфікації проходять: 

‒ ректор; 

‒ перший проректор; 

‒ фахівець з питань мобілізаційної роботи; 

‒ фахівець з військового обліку. 

Групові заняття проводяться з: 

‒ керівниками структурних підрозділів; 

‒ окремими фахівцями. 

В штабних об’єктових тренуваннях приймають участь: 

‒ ректор; 
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‒ перший проректор; 

‒ фахівець з питань мобілізаційної роботи; 

‒ фахівець з військового обліку. 

‒ керівники структурних підрозділів; 

‒ окремі фахівці. 

Індивідуальні завдання виконують: 

‒ керівники структурних підрозділів; 

‒ окремі фахівці. 

Підвищення кваліфікації проводиться поза університетом (зовнішнє 

навчання). 

Всі інші види навчально-тренувальних заходів проводяться в університеті 

(внутрішнє навчання). 

5.4. Безпосередньо організує, керує та проводить навчально-тренувальні 

заходи (окрім підвищення кваліфікації) фахівець з питань мобілізаційної роботи. 

Фахівець з питань мобілізаційної роботи організує відправлення на курси 

підвищення кваліфікації перелічених у п. 5.3 посадових осіб та обліковує 

проходження ними навчання на цих курсах. 

5.5. Задля повноцінної організації і проведення навчально-тренувальних 

заходів фахівець з питань мобілізаційної роботи розробляє необхідну організаційно-

планувальну, навчально-методичну та обліково-звітну документацію з цих питань. 

5.6. Повний перелік основної документації, необхідної для організації та 

здійснення навчально-тренувальних заходів у процесі мобілізаційної підготовки 

наведений у додатку 2 Положення. 

 

Стаття 6.  Практичні заходи у процесі мобілізаційної підготовки 
 

6.1. Однією з головних складових мобілізаційної підготовки в мирний час є 

організація і проведення відповідних практичних заходів з мобілізаційних питань у 

всіх життєво важливих системах і сферах діяльності ІДГУ.  

Ці практичні заходи в першу чергу повинні бути спрямовані на підняття 

ступеню мобілізаційної готовності ІДГУ до рівня гарантованого виконання у 

повному об’ємі або у переважній більшості мобілізаційних завдань в умовах 

особливого періоду та сприяння своєчасній мобілізації військовозобов’язаних, 

призовників та резервістів із числа учасників освітнього процесу.  

Задля досягнення такого рівня, у ході проведення в ІДГУ мобілізаційної 

підготовки, повинна проводитися низка практичних заходів, наведених нижче у 

пунктах 6.2 ‒ 6.16.  

6.2. В системі управління основними практичними заходами повинні бути: 

– підготування проектів розпорядчих документів щодо зміни режиму роботи 

та навчання учасників освітнього процесу, проведення інших змін освітньої 

діяльності відповідно до особливих умов; 

– сприяння планомірному оновленню фонду сучасних технічних засобів 

навчання та необхідного обладнання, приладів, інструменту; 

– вживання заходів щодо своєчасного ремонту навчальних, житлових, 

господарських будівель і споруд, придбання та впровадження сучасних технічних 

засобів забезпечення побуту та навчання; 
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– вживання заходів щодо створення резервних та аварійних потужностей 

електроенергії, запасів теплих речей, ліків і медичних інструментів, продуктів і 

води, запасних частин до навчальної техніки; 

– вживання заходів щодо належного утримання наявних засобів радіаційного і 

хімічного захисту та захисних споруд цивільного захисту; 

– підсилення процесу накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту, 

проведення занять щодо їх видачі і застосування (використання), накопичення 

мобільних ремонтних засобів, створення та навчання спеціалізованих мобільних 

ремонтних і рятувальних груп; 

– організація планування (укладання договорів) щодо поставок з настанням 

особливого періоду технічних засобів навчання, будівельних матеріалів, побутового 

обладнання і канцелярських речей та гарантованого фінансування цих поставок; 

– виконання річних планів роботи з кадрами, щорічної та перспективної (на 5 

років) потреби в кадрах на мирний час та особливий період, формування замовлення 

на функціональне навчання, фахову підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації інженерно-технічних кадрів, адміністрації та науково-педагогічних 

працівників; 

– організація ведення військового обліку та виконання заходів щодо 

бронювання; 

– укріплення та удосконалення системи інформування, зв'язку і оповіщення; 

– уточнення та часткова апробація процесу збору учасників освітнього 

процесу в різних умовах обстановки; 

– підготування до організованої та оперативної евакуації учасників освітнього 

процесу та майна у заміську зону або вглиб країни; 

– відпрацювання заходів з підсилення охорони важливих ділянок і об'єктів 

ІДГУ та місць щільного перебування УОП, підсилення пропускного режиму та 

контролю дотримання вимог комендантської години; 

– організація робіт з підготовки запасних пунктів управління (спорудження 

нових та ремонт наявних пунктів); 

– організація та контроль процесу підготування до передачі ЗСУ та іншим 

військовим формуванням техніки, будівель, споруд та об'єктів інфраструктури, що 

підлягають передачі в разі оголошення мобілізації або призначені для спільного з 

ними використання у воєнний час; 

‒ напрацювання методично-настановних документів, за якими повинна діяти 

«Тимчасова робоча група спеціалістів з питань організації та здійснення заходів з 

забезпечення стійкого функціонування ІДГУ в умовах особливого періоду» (Група 

створюється ректоратом і працює в особливий період); 

‒ удосконалення методів проведення оцінки ситуації; 

‒ складання найвірогідніших прогнозів ймовірних надзвичайних ситуацій, які 

можуть виникнути на території ІДГУ протягом особливого періоду; 

‒ проведення оцінки стійкості ІДГУ проти впливу уражаючих чинників 

ймовірних надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території ІДГУ 

протягом особливого періоду; 

‒ формування прогнозу впливу на діяльність ІДГУ ймовірних надзвичайних 

ситуацій, які можуть виникнути на території ІДГУ протягом особливого періоду;  
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‒ розроблення відповідних планів щодо підвищення стійкості ІДГУ проти 

впливу уражаючих чинників ймовірних надзвичайних ситуацій, які можуть 

виникнути на території ІДГУ протягом особливого періоду; 

‒ вишукування та організація випробувань найбільш ефективних методів і 

способів проведення робіт з відновлення зруйнованих, пошкоджених, послаблених 

та неефективних проти впливу уражаючих чинників надзвичайних ситуацій окремих 

ділянок і об’єктів ІДГУ; 

‒ організація контролю за процесом підвищення стійкості ІДГУ проти впливу 

уражаючих чинників ймовірних надзвичайних ситуацій; 

‒ всебічне сприяння процесу створення гарантованих спроможностей ІДГУ до 

стійкого функціонування в умовах особливого періоду. 

6.3. В системі зв’язку і оповіщення основними практичними заходами 

повинні бути: 

‒ організація технічної перевірки та (у разі необхідності) ремонту 

підприємством електрозв'язку «Укртелеком» електросирени «С-40», що розміщена 

на горищі блоку «А» навчального корпусу № 1;      

‒ проведення поточного експлуатаційно-технічного обслуговування та 

ремонту апаратури та з’єднувальних елементів основних (штатних) систем зв'язку, 

оповіщення та інформування; 

‒ встановлення або удосконалення дублюючих мереж зв'язку, оповіщення та 

інформування (прокладаються під землею або встановлюються на стовпах в обхід 

найбільш вразливих місць та потенційно-небезпечних об'єктів); 

‒ підвищення захищеності локальних (об'єктових) засобів зв'язку, оповіщення 

та інформування; 

‒ створення та тренування цілодобово функціонуючої тимчасової чергової 

служби цивільного захисту (яка реально починає функціонувати з моменту загрози 

або виникнення надзвичайної ситуації та діє до закінчення робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації); 

‒ розміщення додаткових найпростіших механічних засобів оповіщення-

сигналізування (дзвінко-лунких: металевих, дерев'яних, скляних, керамічних і 

пластикових предметів, підвішених на мотузці та ударних палиць до них) до 

моменту зникнення загрози виникнення надзвичайної ситуації чи до закінчення 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

‒ удосконалення методів зв’язку і оповіщення з використанням фізичних 

комунікативних засобів (посильних, кур'єрів, поштових тварин). 

6.4. В системі контактування та взаємодії з різноманітними установами 

основними практичними заходами повинні бути: 

‒ складання довідника контактних даних установ, з якими передбачається 

взаємодія для вирішення мобілізаційних питань; 

‒ складання та узгодження з відповідними установами інструкцій щодо 

порядку взаємодії з ними; 

‒ практичне відпрацювання алгоритмів взаємодії з відповідними установами 

за умов ймовірних різноманітних форс-мажорних обставин; 

‒ відпрацювання порядку роботи з документацією з термінового звітування 

відповідним установам та інстанціям за мобілізаційними питаннями в умовах 

особливого періоду. 
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6.5. В системі моніторингу обстановки основними практичними заходами 

повинні бути: 

– відпрацювання порядку проведення оглядовою групою рекогносцировки 

місцевості; 

– відпрацювання порядку здійснення керівним складом поточних особистих 

спостережень; 

– відпрацювання порядку проведення ланкою розвідки обстановки (зі складу 

Системи цивільного захисту ІДГУ) групової розвідки; 

– відпрацювання порядку здійснення ланкою спостереження за середовищем 

(зі складу Системи цивільного захисту ІДГУ) приладного контролю; 

– відпрацювання порядку проведення ланкою охорони порядку (зі складу 

Системи цивільного захисту ІДГУ) опитування оточуючих людей; 

– відпрацювання порядку отримання черговою службою цивільного захисту 

інформації від ініціативних людей; 

– відпрацювання порядку отримання всіма учасниками освітнього процесу 

інформації із ЗМІ; 

– відпрацювання порядку отримання черговою службою цивільного захисту 

інформації від відповідних служб (ДСНС, МВС, СБУ, ГМС, ЖКГ тощо);  

– відпрацювання порядку отримання черговою службою цивільного захисту 

інформації від сусідніх суб'єктів господарювання та громадських об'єднань. 

6.6. В сфері кадрового забезпечення основними практичними заходами 

повинні бути: 

– постійне вивчення ринку праці (пропозицій професій і спеціальностей людей, 

що бажають працевлаштуватись) та складання переліку джерел поповнення 

кадрами; 

– складання перспективних (кількарічних) і поточних (щомісячних, 

щоквартальних, піврічних та щорічних) планів потреби у працівниках; 

– організація повноцінного та своєчасного забезпечення університету 

працівниками необхідних професій і спеціальностей відповідно до плану; 

– здійснення принципу підбору і розстановки кадрів виключно за діловими 

якостями; 

– організація та ведення обліку проходження професійного навчання та 

підвищення кваліфікації відповідним персоналом;  

– здійснення постійного моніторингу ефективного і раціонального використання 

кадрів на роботі; 

– постійний аналіз рух персоналу; 

– досягнення максимальної стабільності кадрового складу трудового колективу 

та суттєве зниження плинності персоналу; 

– розроблення та постійне коригування плану заміни мобілізованих працівників; 

– зміцнення трудової дисципліни в колективі методом переконання, заохочення, 

покарання та примусу; 

– здійснення контролю за використанням працівників сугубо у відповідності до 

їх професій та спеціальностей; 

– впровадження сучасних автоматизованих та цифрових систем ведення 

кадрової роботи (документації); 
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– суворе дотримання вимог кодексу законів про працю при прийняті персоналу 

на роботу, укладанні трудового договору,  контракту, встановлені або змін умов 

праці, переведені на іншу посаду, структурний підрозділ, робоче місце або 

переведені працювати на іншому механізмі тощо; 

– забезпечення надання працівникам передбачених трудовим законодавство 

соціальних гарантій (основних відпусток, додаткових відпусток, лікарняних 

відпусток тощо); 

– надання необхідних відомостей та документів учасникам освітнього процесу 

за їх зверненням; 

– організування ефективної системи захисту персональних даних учасників 

освітнього процесу;  

– правильне ведення документації з кадрової роботи; 

– ведення постійної роботи з поступового подолання істотних розбіжностей між 

різними соціальними групами працівників та забезпечення  більш соціальної 

однорідності і справедливості (подолання розбіжностей між працівниками 

розумової і фізичної праці). 

6.7. В системі ведення військового обліку основними практичними заходами 

повинні бути: 

– перевірка у громадян під час прийняття на роботу (або зарахування на 

навчання) наявності військово-облікових документів; 

– повідомлення у військкомат про прийняття (зарахування) та звільнення 

(відрахування) призовників, військовозобов'язаних і резервістів із числа учасників 

освітнього процесу; 

– внесення в особисті картки учасників освітнього процесу відповідних 

записів з військового обліку (за формою П2) та своєчасне їх коригування; 

– складання правил ведення військового обліку в ІДГУ та ознайомлення з 

ними призовників, військовозобов'язаних і резервістів із числа учасників освітнього 

процесу (вивішування правил на видному місці); 

– ведення роз'яснювальної роботи з призовниками, військовозобов'язаними і 

резервістами із числа учасників освітнього процесу щодо питань ведення 

військового обліку та виконання військового обов'язку; 

– взаємодія з військкоматом щодо строків і способів звіряння даних особистих 

карток і списків призовників, військовозобов'язаних і резервістів із числа учасників 

освітнього процесу; 

– своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних 

працівників та працівників призовного віку на період мобілізації та на воєнний час; 

– ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку 

призовників, військовозобов'язаних і резервістів із числа учасників освітнього 

процесу; 

– оповіщення призовників, військовозобов'язаних і резервістів із числа 

учасників освітнього процесу (на вимогу військкомату) про їх виклик до 

військкомату та забезпечення їх своєчасного прибуття до нього або до призовних 

дільниць; 

– виконання певних вимог військового обліку на випадок військових дій. 

6.8. В освітній сфері основними практичними заходами повинні бути: 

6.8.1.  Ректор: 
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‒ здійснює загальну організацію, менеджмент та контроль освітнього процесу; 

– постійно вдосконалює процес гнучкого управління освітнім процесом, 

враховуючі отримані поточні результати; 

– планує та випробовує процес переходу на оперативне управління освітньою 

діяльністю у разі настання особливого періоду; 

– напрацьовує навички оперативного управління освітньою діяльністю в 

умовах особливого періоду. 

6.8.2. Декани факультетів, завідувачі кафедр та начальник навчально-

методичного відділу: 

‒ розробляють, випробують та визначають найбільш успішні способи 

оперативного управління освітнім процесом в умовах особливого періоду; 

– конкретизують чинники, які негативно впливають на показники 

мобілізаційної підготовки в освітній сфері; 

– здійснюють термінове та правильне перепланування мобілізаційної 

підготовки в освітній сфері з урахуванням впливу на неї негативних чинників; 

– впроваджують нові (більш ефективні, завжди своєчасні, докорінно зрозумілі 

та ситуативно-гнучкі) методи керування на кафедрах та факультетах; 

– розробляють (у разі необхідності) нові, більш ефективні навчальні програми, 

з урахуванням недоліків, виявлених у процесі мобілізаційної підготовки; 

– організують забезпечення навчальних місць і аудиторій (у разі необхідності) 

додатковими технічними засобами навчання та наочними посібниками; 

– координують освітню діяльність викладацького колективу з підготовкою їх 

до взаємозаміни у разі кадрових втрат; 

– вишукують та випробують способи продовження освітньої діяльності за 

умов ймовірного значного скорочення кадрового складу викладацького колективу в 

умовах особливого періоду;  

– підсилюють процес загального контролю за ходом освітньої діяльності. 

6.8.3.  Професорсько-викладацький колектив: 

– доброякісно виконують заходи, передбачені їх посадовими інструкціями для 

повсякденної діяльності; 

– приділяють додаткову увагу найбільш слабким елементам освітньої сфери та 

напруженим ділянкам освітнього процесу; 

– швидко реагують на виникнення у своїй роботі якихось проблем та 

оперативно усувають причин їх виникнення; 

– відпрацьовують процеси взаємозаміни або підстрахування своїх колег в 

напружених моментах  освітнього процесу та непередбачених ситуаціях; 

– вишукують та відпрацьовують способи і методи освітньої діяльності за умов 

відчутного зниження рівня методичного супроводження освітнього процесу;  

– вишукують та відпрацьовують способи і методи освітньої діяльності в 

умовах критичного дефіциту навчальної літератури та технічних засобів навчання; 

– вишукують та відпрацьовують способи і методи освітньої діяльності в 

умовах часткового пошкодження побутової інфраструктури та значного обмеження 

об'єму і норм господарського обслуговування;  

– своєчасно інформують своїх безпосередніх начальників про проблемні 

питання у мобілізаційній підготовці в освітній сфері та причини їх виникнення; 
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– надають безпосереднім керівникам свої бачення та пропозицій щодо 

вирішення проблем, що виникли в процесі проведення мобілізаційної підготовки в 

освітній сфері; 

– постійно підвищують свій професійний рівень плановим та позаплановим 

функціональним навчанням (підвищенням кваліфікації) на відповідних курсах, а 

також — запозиченням досвіду у колег та загальною самопідготовкою; 

– тренуються самі та тренують здобувачів освіти правильному користуванню 

засобами радіаційного і хімічного захисту, протипожежними засобами, засобами 

медичної само- і взаємо- допомоги, засобами зв'язку. 

6.9. В сфері міжнародного співробітництва основними практичними 

заходами повинні бути: 

‒ вдосконалення, оптимізація та суттєве спрощення порядку укладання 

міжнародних договорів; 

‒ покращення порядку отримання або надання передбачених міжнародними 

договорами послуг та необхідного обладнання; 

‒ оновлення та впорядкування способів і методів реалізації міжнародних 

проектів і програм; 

‒ підвищення результатів міжнародного обміну здобувачами освіти та 

науково-педагогічними працівниками. 

6.10. В сфері матеріально-технічного забезпечення основними практичними 

заходами повинні бути: 

– вдосконалення методів визначення потреб в матеріально-технічних 

ресурсах; 

– покращення планування матеріально-технічного забезпечення; 

– вишукування та вивчення нових перспективних джерел забезпечення 

матеріально-технічними ресурсами; 

– покращення способів та схем доставки матеріально-технічних ресурсів до 

територіальних зон ІДГУ; 

– підвищення рівня раціональності та економії в ході використання 

матеріально-технічних ресурсів; 

– запровадження більш ефективних способів та методів використання своєї 

наявної сировини й матеріалів, а також відходів господарської діяльності; 

– оптимізація обсягів постачання матеріально-технічних ресурсів; 

– організація правильного зберігання матеріально-технічних ресурсів; 

– розроблення економічно обґрунтованих нормативів запасів матеріально-

технічних ресурсів; 

– організація контролю за станом, обслуговуванням та обліком запасів 

матеріально-технічних ресурсів; 

– запобігання утворенню понаднормативних і надмірних запасів матеріально-

технічних ресурсів (особливо: радіаційно-, хімічно-, біологічно-, вибухо- та пожежо- 

небезпечних речовин). 

6.11. В сфері побутово-господарського обслуговування основними 

практичними заходами повинні бути: 

6.11.1.  Керівники вищої і середньої ланки побутово-господарської сфери: 

– покращують порядок виконання обов'язків матеріально відповідальної 

особи; 



19 
 

– ведуть облік майна, яке знаходиться в підзвіті; 

– оптимізують порядку проведення огляду підзвітного майна та визначення 

його технічного й експлуатаційного стану; 

– організують правильне зберігання підзвітного майна; 

– складають заявки на придбання необхідного майна; 

– складають списки на списання відпрацьованого, пошкодженого, знищеного 

або у законний спосіб вилученого майна; 

– забезпечують збереження підзвітних меблів, технічних приладів і 

механізмів, інструментів, запасних частин і агрегатів та санітарного інвентарю; 

– організують господарські заходи щодо забезпечення належних умов 

навчання і праці для учасників освітнього процесу; 

– організують господарські заходи щодо забезпечення учасників освітнього 

процесу належними побутовими умовами проживання в гуртожитках ІДГУ; 

– у разі настання нещасного випадку (під час освітнього процесу або 

мешкання в гуртожитку) ― організують термінове усунення технічних чи 

побутових причин, що призвели до нещасного випадку; 

– оформлюють та ведуть відповідну документацію в межах своєї компетенції; 

– здійснюють постійний контроль  за дотриманням підлеглим персоналом 

правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог Кодексу законів про працю, 

норм охорони праці, настанов пожежної безпеки, електробезпеки, техногенної 

безпеки, цивільного захисту та санітарної гігієни; 

– проводять з підлеглим персоналом заняття та інструктажі з порядку 

користування первинними засобами пожежогасіння, засобами індивідуального 

захисту та способами надання першої медичної (долікарської) самодопомоги і 

взаємодопомоги; 

– організують та контролюють проходження підлеглим персоналом медичного 

огляду; 

– покращують та вдосконалюють алгоритми взаємодії з іншими 

адміністративними підрозділами і між собою; 

– збирають відповідну інформацію, необхідної для ведення та удосконалення 

господарської діяльності; 

– надають пропозиції вищестоящим посадовим особам та керівництву ІДГУ 

щодо покращення, удосконалення та реструктурування господарської сфери;  

– підвищують свою професійну кваліфікацію плановим спеціалізованим 

функціональним навчанням та загальною самопідготовкою. 

6.11.2.  Виконавці практичних робіт в побутово-господарській сфері: 

– доброякісно виконують заходи і практичні роботи, передбачені їх 

обов’язками; 

– підвищують увагу до найбільш небезпечних ділянок праці та порядку 

експлуатації і обслуговування особливо значимих агрегатів і механізмів; 

– швидко реагують на виникнення у своїй роботі якихось проблем, вихід із 

ладу якогось обладнання чи порушення певного технологічного процесу, та 

оперативно усувають причин їх виникнення; 

– відпрацьовують порядок взаємозаміни та підстрахування своїх колег на 

робочих місцях в аврально-напружених моментах та аварійних ситуаціях;  
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– своєчасно інформують своїх безпосередніх начальників про порушення 

робочого процесу та про причини цього порушення; 

– надають  своїм безпосереднім начальникам свої бачення та пропозиції щодо 

вирішення проблем, що виникли на певних ділянках роботи; 

– підвищують свій професійний рівень (електрики та технічні спеціалісти) 

плановим та позаплановим навчанням на відповідних курсах, запозиченням досвіду 

у колег та загальною самопідготовкою; 

– тренуються у правильному користуванні засобами радіаційного і хімічного 

захисту, протипожежними засобами, засобами медичної само- і взаємо- допомоги, 

засобами зв'язку і оповіщення. 

6.12. В системі охорони праці і безпеки життєдіяльності основними 

практичними заходами повинні бути: 

6.12.1.  Інженер з охорони праці та безпеки життєдіяльності: 

– відпрацьовує методи і способи здійснення оперативного управління 

системою охорони праці і безпеки життєдіяльності в умовах особливого періоду; 

– конкретизує чинники, які негативно впливають на систему охорони праці і 

безпеки життєдіяльності; 

– здійснює термінове та правильне перепланування роботи системи охорони 

праці і безпеки життєдіяльності з урахуванням впливу на неї негативних чинників; 

– впроваджує нові (більш ефективні, завжди своєчасні, докорінно зрозумілі та 

ситуативно-гнучкі) методи керування системою охорони праці і безпеки 

життєдіяльності; 

– покращує навички з точної оцінки ситуації, яка складається в системі 

охорони праці і безпеки життєдіяльності, проведення розумних аналізів, виведення 

реалістичних висновків та прийняття правильних рішень на подальші дії; 

– своєчасно коригує свою робочу документацію; 

‒ розробляє проекти більш ефективної системи управління охороною праці та 

безпекою життєдіяльності в ІДГУ;  

‒ підсилює контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів 

своїх посадових обов’язків (інструкцій) з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності;  

‒ сприяє удосконаленню діяльності кожного структурного підрозділу і кожної 

посадової особи в питаннях охорони праці і безпеки життєдіяльності; 

‒ вдосконалює процедуру проведення вступних інструктажів з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності; 

‒ організує спільно з відповідними державними інспекціями розслідування 

нещасних випадків; 

‒ удосконалює порядок організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

‒  покращує оперативно-методичне керівництво і контроль в питаннях 

навчання з охорони праці і безпеки життєдіяльності; 

‒ слідкує за своєчасним проведенням з учасниками освітнього процесу 

навчання і всіх видів інструктажів з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності 

та якісним веденням журналів їх реєстрації; 
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‒ регулярно перевіряє відповідність інженерно-технічних комунікацій, 

устаткування та обладнання чинним стандартам, правилам і нормам зі сфери 

охорони праці; 

‒ здійснює регулярний контроль за безпечною експлуатацією і утриманням 

будівель, споруд, навчальних приміщень, обладнання, машин, механізмів, 

електроустановок, електрощитових, електросилових, електроосвітлювальних, 

опалювальних, газових і каналізаційних мереж, систем вентиляції, а також за 

проведенням в них поточних та планово-запобіжних ремонтів, за станом пожежної 

безпеки в закладі; 

‒ здійснює регулярний контроль за станом пожежної безпеки в ІДГУ; 

‒ постійно контролює наявність на робочих місцях необхідних інструкцій з 

охорони праці, журналів обліку інструкцій з охорони праці та журналів реєстрації їх 

видачі; 

‒ сприяє підвищенню рівня забезпеченості відповідних категорій працівників 

спецодягом, спецвзуттям та іншими виробничими засобами індивідуального 

захисту; 

‒ сприяє підвищенню рівня забезпеченості відповідних категорій працівників 

миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; 

‒ контролює своєчасність проведення атестації робочих місць за умовами 

праці та надання відповідним категоріям працівників пільг та компенсацій, 

пов’язаних з несприятливими умовами праці; 

‒ контролює своєчасність проведення медичного огляду відповідних категорій 

працівників та щорічного медогляду осіб віком до 21 року; 

‒ контролює своєчасність проведення санітарно-технічної паспортизації ІДГУ 

та мультимедійних (комп'ютерних) класів; 

‒ контролює своєчасність проведення випробування опору заземлення та 

ізоляції електромереж, призначення відповідального за безпечну експлуатацію 

електрогосподарства, проведення з окремою категорією працівників навчання з 

питань електробезпеки з послідуючим присвоєнням їм кваліфікаційних груп 

допуску, забезпечення окремих працівників і робочих місць необхідними 

діелектричними засобами захисту та своєчасність їх випробування; 

‒ організує звітування окремих керівників структурних підрозділів на 

засіданнях відповідних керуючих органів ІДГУ про стан виконання ними заходів з 

охорони праці і безпеки життєдіяльності, наказів, розпоряджень, колективного 

договору, угоди з охорони праці та посадових обов'язків з цих питань; 

‒ слідкує за організацією в ІДГУ профілактичної роботи щодо попередження 

травматизму і зниження захворюваності серед учасників освітнього процесу; 

‒ забезпечує працівників правилами, стандартами, нормами, положеннями, 

інструкціями та іншими нормативно-правовими актами зі сфери охорони праці; 

‒ вдосконалює процес ведення обліку та проведення аналізу нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій, а також методики підрахунку нанесеної 

учасникам освітнього процесу і ІДГУ в цілому шкоди від цих подій; 

‒ прискіпливо відслідковує використання в ІДГУ праці неповнолітніх, жінок 

та інвалідів згідно з діючим законодавством; 

‒ покращує зв'язок і взаємодію з медичними закладами, інспекціями 

пожнагляду, енергонагляду, СЕС, науковими, громадськими та іншими 
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організаціями при вирішенні питань охорони праці та організовує впровадження їх 

рекомендацій; 

‒ підсилює загальний контроль за відповідністю стану охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в ІДГУ вимогам законодавства в цій сфері. 

6.12.2.  Працівники: 

– доброякісно виконують заходи з питань охорони праці, передбачені їх 

посадовими інструкціями; 

– приділяють додаткову увагу найбільш небезпечним та вразливим ділянкам 

праці; 

– швидко реагують на виникнення у своїй роботі якихось проблем та 

оперативно усувають причин їх виникнення; 

– своєчасно і доречно здійснюють взаємозаміни або підстрахування своїх 

колег на робочих місцях в аврально-напружених моментах та непередбачених 

ситуаціях;  

– своєчасно інформують своїх безпосередніх начальників про порушення 

робочого процесу та про причини цього порушення; 

– надають безпосереднім начальникам свої бачення та пропозиції щодо 

вирішення проблем, що виникли на певних ділянках роботи; 

– постійно підвищують свій рівень обізнаності в питаннях охорони праці 

методом повторних ознайомлень зі змістом відповідних інструкцій, а також методом 

запозичення досвіду у колег та загальною самопідготовкою; 

– тренуються у методах і способах оперативного виконання своїх посадових 

обов’язків в умовах особливого періоду; 

– тренуються у правильному користуванні виробничими засобами 

індивідуального захисту, протипожежними засобами та засобами медичної само- і 

взаємо- допомоги. 

6.12.3.  Студенти: 

– студенти доброякісно виконують заходи з питань безпеки життєдіяльності, 

передбачені відповідними інструкціями; 

– тренуються у правильному користуванні протипожежними засобами та 

засобами медичної само- і взаємо- допомоги. 

6.13. В системі цивільного захисту основними практичними заходами 

повинні бути: 

6.13.1.  Начальник штабу цивільного захисту: 

– відпрацьовує методи і способи здійснення оперативного управління 

системою цивільного захисту в умовах особливого періоду; 

– конкретизує чинники, які негативно впливають на систему цивільного 

захисту; 

– здійснює термінове та правильне перепланування роботи системи 

цивільного захисту з урахуванням впливу на неї негативних чинників; 

– впроваджує нові (більш ефективні, завжди своєчасні, докорінно зрозумілі та 

ситуативно-гнучкі) методи керування системою цивільного захисту; 

– покращує навички з точної оцінки ситуації, яка складається в системі 

цивільного захисту, проведення розумних аналізів, виведення реалістичних 

висновків та прийняття правильних рішень на подальші дії; 

– своєчасно коригує свою робочу документацію; 
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‒ розробляє проекти більш ефективної системи управління цивільним 

захистом в ІДГУ;  

‒ підсилює контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів 

покладених на них обов’язків з питань цивільного захисту;  

‒ сприяє удосконаленню діяльності кожного учасника освітнього процесу в 

питаннях цивільного захисту; 

‒ вдосконалює процедури проведення інструктажів з питань цивільного 

захисту; 

‒ планує і контролює виконання заходів, спрямованих на підвищення стійкості 

функціонування ІДГУ в умовах особливого періоду; 

‒ організує та постійно контролює процес спостереження за середовищем, 

узагальнює результати спостереження та підготовлює відповідні звіти і пропозиції 

ректорату ІДГУ; 

‒ організує та контролює процес підвищення надійності роботи системи 

зв’язку, оповіщення та інформування; 

‒ удосконалює порядок здійснення евакуаційних заходів; 

‒ покращує стан забезпечення учасників освітнього процесу засобами 

колективного захисту (захисними спорудами); 

‒ удосконалює порядок проведення світломаскувальних заходів; 

‒ організує та контролює процес проведення тренувань з питань здійснення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

‒ організує та контролює процес проведення тренувань з питань гасіння 

пожеж, що виникають під час ведення бойових дій; 

‒ організує та контролює процес проведення тренувань з надання медичної та 

психологічної допомоги постраждалим в наслідок бойових дій; 

‒ розробляє та відпрацьовує методи і способи виявлення та позначення 

небезпечних районів і місць; 

‒ вишукує, випробує та впроваджує більш ефективні процедури дезактивації, 

дегазації, дезінфекції території та об’єктів ІДГУ, а також санітарної обробки людей; 

‒ удосконалює порядок життєзабезпечення постраждалих від бойових дій; 

‒ удосконалює методи і способи забезпечення громадського порядку в умовах 

особливого періоду; 

‒ вишукує, випробує та впроваджує більш ефективні методи і способи 

забезпечення сталої роботи об’єктів життєзабезпечення або швидкого відновлення 

їх роботи у разі пошкодження; 

‒ напрацьовує порядок поховання загиблих учасників освітнього процесу та 

способи захоронення трупів загиблих тварин; 

‒ відпрацьовує процедуру отримання і розподілу гуманітарної допомоги 

найбільш постраждалим від бойових дій учасникам освітнього процесу; 

‒ розробляє порядок зниження запасів хімічно-, вибухо- та пожежо- 

небезпечних речовин в ІДГУ з наближенням бойових дій; 

‒ розробляє та удосконалює порядок пошуку і виявлення вибухонебезпечних 

предметів та ізоляції місць їх знаходження; 

‒ удосконалює порядок організації і проведення фортифікаційних робіт для 

Збройних сил України на тилових рубежах оборони; 



24 
 

‒ організує та контролює процес виготовлення розпізнавальних знаків 

цивільного захисту; 

‒ удосконалює загальний порядок організації роботи в сфері цивільного 

захисту; 

‒  покращує методичне забезпечення навчального процесу працівників з 

питань цивільного захисту; 

‒ слідкує за своєчасним проведенням з учасниками освітнього процесу 

навчання з питань цивільного захисту та якісним веденням журналів навчальних 

груп; 

‒ сприяє підвищенню рівня забезпеченості учасників освітнього процесу 

засобами радіаційного та хімічного захисту; 

‒ покращує зв'язок і взаємодію з відділом з питань НС, ЦЗН, МР і ВПО м. 

Ізмаїл, місцевим підрозділом ДСНС, медичними установами, транспортними 

підприємствами та іншими необхідними організаціями при вирішенні питань 

цивільного захисту; 

‒ підсилює загальний контроль за відповідністю стану цивільного захисту в 

ІДГУ вимогам законодавства в цій сфері. 

6.13.2.  Члени структурних підрозділів системи цивільного захисту: 

‒ здійснюють планову теоретичну та практичну підготовку з питань 

цивільного захисту; 

– виявляють деструктивні чинники, які негативно відображаються на 

функціонуванні своїх підрозділів та приймають міри для їх усунення; 

– покращують показники приведення своїх підрозділів в готовність; 

– відпрацьовують процеси взаємозаміни або підстрахування своїх колег в 

напружених моментах  та непередбачених ситуаціях; 

– відпрацьовують способи і методи функціонування своїх підрозділів за умов 

відчутного зниження рівня інженерно-технічного та матеріального забезпечення;  

– відпрацьовують способи і методи функціонування своїх підрозділів в умовах 

часткового або повного пошкодження побутової інфраструктури, комунальних 

мереж та мереж зв’язку і оповіщення; 

‒ відпрацьовують порядок функціонування своїх підрозділів в автономному 

режимі у разі втрати зв’язку з керівництвом ІДГУ та органами управління системою 

цивільного захисту;  

– своєчасно інформують своїх безпосередніх начальників про проблемні 

питання у функціонуванні своїх підрозділів та про причини їх виникнення; 

– надають безпосереднім керівникам свої бачення та пропозицій щодо 

вирішення проблем, що виникли в процесі підготовки і тренувань. 

6.13.3.  Учасники освітнього процесу: 

– доброякісно виконують заходи з питань цивільного захисту; 

‒ проходять навчання з питань цивільного захисту; 

– постійно підвищують свій рівень обізнаності в питаннях цивільного захисту 

методом запозичення досвіду у колег та методом самостійної підготовки; 

– тренуються у методах і способах виконання різноманітних заходів 

цивільного захисту в умовах особливого періоду; 

– тренуються у правильному користуванні засобами радіаційного і хімічного 

захисту, протипожежними засобами та засобами медичної само- і взаємо- допомоги; 
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‒ приймають участь у виготовлення саморобних засобів індивідуального 

захисту органів дихання і шкіри, а також у виготовленні розпізнавальних знаків 

цивільного захисту. 

6.14. В системі пожежної безпеки основними практичними заходами 

повинні бути: 

6.14.1.  Інженер з пожежної безпеки: 

– відпрацьовує методи і способи здійснення оперативного управління 

заходами пожежної безпеки в умовах особливого періоду; 

– конкретизує чинники, які негативно впливають на пожежну безпеку в ІДГУ; 

– здійснює термінове та правильне перепланування роботи в системі пожежної 

безпеки з урахуванням впливу на неї негативних чинників; 

– впроваджує нові (більш ефективні, завжди своєчасні, докорінно зрозумілі та 

ситуативно-гнучкі) методи керування заходами пожежної безпеки; 

– покращує навички з точної оцінки ситуації, яка складається в системі 

пожежної безпеки, проведення розумних аналізів, виведення реалістичних висновків 

та прийняття правильних рішень на подальші дії; 

– своєчасно коригує свою робочу документацію; 

‒ розробляє проекти більш ефективної організаційної структури управління 

пожежною безпекою в ІДГУ;  

‒ підсилює контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів 

покладених на них обов’язків з питань пожежної безпеки;  

‒ сприяє удосконаленню діяльності кожного учасника освітнього процесу в 

питаннях пожежної безпеки; 

‒ вдосконалює процедури проведення інструктажів з питань пожежної 

безпеки; 

‒ планує і контролює виконання заходів, спрямованих на підвищення стійкості 

системи пожежної безпеки в умовах особливого періоду; 

‒ постійно контролює стан працездатності автоматичних систем пожежної 

сигналізації і гасіння спалахів; 

‒ періодично контролює стан працездатності первинних засобів 

пожежогасіння; 

‒ вишукує, випробує та впроваджує нові, більш ефективні методи і способи 

гасіння спалахів і пожеж в ІДГУ; 

‒ покращує стан забезпечення відповідних приміщень і суспільних місць 

первинними засобами пожежогасіння; 

‒ удосконалює порядок оповіщення про виникнення пожежі; 

‒ організує та контролює процес проведення тренувань з гасіння пожеж та 

евакуації людей із осередків спалахів; 

‒ удосконалює загальний порядок організації роботи в системі пожежної 

безпеки; 

‒  покращує методичне забезпечення навчального процесу працівників з 

питань пожежної безпеки; 

‒ покращує зв'язок і взаємодію з місцевим підрозділом ДСНС (пожежним 

загоном № 20); 

‒ підсилює загальний контроль за відповідністю стану пожежної безпеки в 

ІДГУ вимогам законодавства в цій сфері. 
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6.14.2.  Члени добровільних протипожежних дружин: 

‒ здійснюють планову теоретичну та практичну підготовку з питань пожежної 

безпеки; 

– виявляють деструктивні чинники, які негативно відображаються на 

функціонуванні дружин та приймають міри для їх усунення; 

– покращують показники приведення дружин в готовність; 

– відпрацьовують процеси взаємозаміни або підстрахування своїх колег в 

напружених моментах  та непередбачених ситуаціях; 

– відпрацьовують способи і методи функціонування дружин за умов 

відчутного зниження рівня інженерно-технічного та матеріального забезпечення;  

– відпрацьовують способи і методи функціонування дружин в умовах 

часткового або повного пошкодження побутової інфраструктури, комунальних 

мереж та мереж зв’язку і оповіщення; 

– відпрацьовують способи і методи гасіння пожеж в умовах повної відсутності 

води та вогнегасників; 

‒ відпрацьовують порядок функціонування дружин в автономному режимі у 

разі втрати зв’язку з керівництвом ІДГУ та органами управління системою 

пожежної безпеки;  

– своєчасно інформують своїх безпосередніх начальників про проблемні 

питання у функціонуванні дружин та про причини їх виникнення; 

– надають безпосереднім керівникам свої бачення та пропозицій щодо 

вирішення проблем, що виникли в процесі підготовки і тренувань. 

6.14.3.  Учасники освітнього процесу: 

– доброякісно виконують всі настанови і заходи з питань пожежної безпеки; 

‒ проходять періодичний інструктаж і навчання з питань пожежної безпеки; 

‒ ретельно вивчають та запам’ятовують план-схеми екстреної евакуації, 

розміщені в коридорах та на драбинних площадках, а також ― місця розташування 

основних і запасних виходів навчальних корпусів і студентських гуртожитків; 

– постійно підвищують свій рівень обізнаності в питаннях пожежної безпеки 

методом запозичення досвіду у колег та методом самостійної підготовки; 

– тренуються у методах і способах виконання різноманітних заходів пожежної 

безпеки в умовах особливого періоду; 

– тренуються у правильному користуванні первинними засобами 

пожежогасіння та підручними предметами при гасінні пожеж і спалахів; 

‒ тренуються у правильному і організованому полишенню навчальних 

корпусів і студентських гуртожитків у разі оголошення екстреної евакуації людей із 

приміщень. 

6.15. В системі охоронної безпеки основними практичними заходами повинні 

бути: 

6.15.1.  Директор охорони і безпеки: 

– відпрацьовує методи і способи здійснення оперативного управління 

охоронною безпекою в умовах особливого періоду; 

– конкретизує чинники, які негативно впливають на систему охоронної 

безпеки; 

– здійснює термінове та правильне перепланування роботи системи охоронної 

безпеки з урахуванням впливу на неї негативних чинників; 
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– впроваджує нові (більш ефективні, завжди своєчасні, докорінно зрозумілі та 

ситуативно-гнучкі) методи керування системою охоронної безпеки; 

– покращує навички з точної оцінки ситуації, яка складається в системі 

охоронної безпеки, проведення розумних аналізів, виведення реалістичних 

висновків та прийняття правильних рішень на подальші дії; 

– своєчасно коригує свою робочу документацію; 

‒ розробляє проекти більш ефективної організаційної структури управління 

охоронною безпекою в ІДГУ;  

‒ підсилює контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів 

покладених на них обов’язків з питань охоронної безпеки;  

‒ сприяє удосконаленню діяльності кожного учасника освітнього процесу в 

питаннях охоронної безпеки; 

‒ вдосконалює процедури проведення зі сторожами вахт навчальних корпусів 

і студентських гуртожитків інструктажів з питань охоронної безпеки; 

‒ тримає під ретельним контролем пропускний процес на вахтах навчальних 

корпусів і студентських гуртожитків; 

‒ у разі необхідності, організує та тримає на постійному контролі заходи з 

патрулювання території і приміщень, огляд потайних і віддалених місць і ділянок, 

охорони найбільш важливих об’єктів та спостереження за підозрілими особами; 

‒ планує і контролює виконання заходів, спрямованих на підвищення стійкості 

функціонування системи охоронної безпеки ІДГУ в умовах особливого періоду; 

‒ узагальнює результати оглядів, патрулювань і спостережень та підготовлює 

відповідні звіти і пропозиції ректорату ІДГУ; 

‒ організує та контролює процес підвищення надійності роботи технічних 

систем спостереження та охоронної сигналізації; 

‒ розробляє методику проведення патрулювань, оглядів, спостережень та 

пошуків; 

‒ проводить тренування з питань здійснення патрулювань, оглядів, 

спостережень та пошуків; 

‒ розробляє та відпрацьовує методи і способи виявлення та позначення 

небезпечних районів і місць; 

‒ вишукує, випробує та впроваджує більш ефективні методи затримання, 

нейтралізації та ізоляції підозрілих сторонніх осіб; 

‒ удосконалює методи і способи забезпечення громадського порядку в умовах 

особливого періоду; 

‒ розробляє та удосконалює порядок пошуку і виявлення вибухонебезпечних 

предметів, ізоляції місць їх знаходження та взаємодії з установами, що займаються 

знешкодженням таких предметів; 

‒ розробляє та періодично удосконалює «Правила поведінки учасників 

освітнього процесу ІДГУ у разі розпилення подразнюючих газів, знаходження 

вибухових чи невідомих предметів, виявлення підозрілих сторонніх осіб, отримання 

інформації про мінування якихось об’єктів, захоплення терористами заручників чи 

об’єктів критичної інфраструктури, вчинення диверсій або актів саботажу, 

підбурювання до масових заворушень, вчинення масових хуліганських вчинків, 

скоєння мародерства або серйозних крадіжок  тощо»;  



28 
 

‒ удосконалює загальний порядок організації роботи в системі охоронної 

безпеки; 

‒ покращує зв'язок і взаємодію з місцевими підрозділами національної поліції, 

національної гвардії, СБУ, охоронними підприємствами та іншими необхідними 

організаціями при вирішенні питань охоронної безпеки; 

‒ підсилює загальний контроль за відповідністю стану охоронної безпеки в 

ІДГУ вимогам законодавства в цій сфері. 

6.15.2.  Учасники освітнього процесу: 

– доброякісно виконують заходи з питань охоронної безпеки; 

– постійно підвищують свій рівень обізнаності в питаннях охоронної безпеки 

методом запозичення досвіду у колег та методом самостійної підготовки; 

‒ старанно вивчають правила поведінки у разі розпилення подразнюючих 

газів, знаходження вибухових чи невідомих предметів, виявлення підозрілих 

сторонніх осіб, отримання інформації про мінування якихось об’єктів, захоплення 

терористами заручників чи об’єктів критичної інфраструктури, вчинення диверсій 

або актів саботажу, підбурювань до масових заворушень, вчинення масових 

хуліганських вчинків, скоєння мародерства або серйозних крадіжок  тощо;  

– приймають участь у тренуваннях з питань охоронної безпеки. 

6.16. В фінансовій сфері основними практичними заходами повинні бути: 

6.16.1.  Головний бухгалтер та керівники структурних підрозділів бухгалтерії: 

– відпрацьовують методи і способи здійснення оперативного управління 

фінансовою діяльністю в умовах особливого періоду; 

– підвищують особисту готовність до організації та здійснення заходів з 

фінансового забезпечення ІДГУ в умовах критичного дефіциту фінансування; 

– удосконалюють процес оперативного коригування схем розподілу 

фінансування між структурними підрозділами, ділянками робіт і сферами діяльності 

ІДГУ та встановлення оптимальних пропорцій цього розподілу в умовах особливого 

періоду; 

– удосконалюють процес оперативного перегляду, уточнення та вирахування 

оптимальних об’ємів фінансування, відповідно до поточної ситуації в умовах 

особливого періоду; 

– розробляють методики максимального підвищення рівня самофінансування 

ІДГУ в умовах особливого періоду; 

– вишукують та оцінюють можливості переходу на інші, у тому числі — 

нестандартні, джерела фінансування (диверсифікація джерел фінансування) в 

умовах особливого періоду; 

– конкретизують чинники, які негативно впливають на фінансову діяльність; 

– здійснюють термінове та правильне перепланування фінансової діяльності з 

урахуванням впливу на неї негативних чинників; 

– впроваджують нові (більш ефективні, завжди своєчасні, докорінно зрозумілі 

та ситуативно-гнучкі) методи керування в структурних підрозділах бухгалтерії; 

– покращують навички з точної оцінки ситуації, яка складається в фінансовій 

сфері, проведення розумних аналізів, виведення реалістичних висновків та 

прийняття правильних рішень на подальші дії; 

– своєчасно коригують показники своїх робочих планів і програм фінансового 

забезпечення освітнього процесу; 
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– розробляють (у разі необхідності) нові, більш гнучкі календарно-планові 

нормативи з фінансування освітнього процесу; 

– забезпечують робочі місця бухгалтерії (у разі необхідності) додатковою 

обчислювальною і комп'ютерною технікою та канцелярським приладдям; 

– покращують координацію діяльності структурних підрозділів бухгалтерії та 

її окремих працівників з готовністю до їхньої взаємозаміни або підстрахування на 

найбільш напружених напрямках роботи; 

– постійно вдосконалюють методику гнучкого регулювання ходу фінансової 

діяльності, враховуючі отримані поточні результати; 

– розробляють ефективні системи певних фінансових санкцій проти 

порушників норм і правил фінансової сфери; 

– підсилюють загальний контроль за ходом фінансової діяльності. 

6.16.2.  Працівники бухгалтерії (бухгалтери): 

– доброякісно виконують заходи, передбачені їх посадовими інструкціями; 

– приділяють додаткову увагу найбільш слабким секторам фінансової сфери 

та напруженим ділянкам процесів фінансування, обліку та звітування; 

– швидко реагують на виникнення у своїй роботі якихось проблем та 

оперативно усувають причин їх виникнення; 

– своєчасно і доречно здійснюють взаємозаміни або підстрахування своїх 

колег на робочих місцях в аврально-напружених моментах та непередбачених 

ситуаціях;  

– своєчасно інформують своїх безпосередніх начальників про порушення 

процесу фінансування та про причини цього порушення; 

– надають безпосереднім начальникам свої бачення та пропозиції щодо 

вирішення проблем, що виникли на певних ділянках роботи; 

– постійно підвищують свій професійний рівень плановим та позаплановим 

навчанням на відповідних бухгалтерських курсах, запозиченням досвіду у колег та 

загальною самопідготовкою; 

– тренуються у методах і способах оперативного виконання заходів з 

фінансової сфери в умовах особливого періоду; 

– тренуються у правильному користуванні засобами радіаційного і хімічного 

захисту, протипожежними засобами, засобами медичної само- і взаємо- допомоги, 

засобами зв'язку. 

 

Стаття 7.  Контроль процесу мобілізаційної підготовки  

та оцінка рівня мобілізаційної готовності  
 

7.1. Контроль процесу мобілізаційної підготовки та оцінка рівня мобілізацій-

ної готовності ІДГУ здійснюється в межах своїх повноважень і компетенції: 

‒ ректором; 

‒ ректоратом; 

‒ фахівцем з питань мобілізаційної роботи; 

‒ фахівцем з військового обліку; 

‒ керівниками структурних підрозділів. 

7.2. Ректором здійснюється постійний загальний контроль за процесом 

мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності ІДГУ. 
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Контроль здійснюється через фахівця з питань мобілізаційної роботи і 

самостійно. 

7.3. Ректоратом здійснюється періодичний загальний контроль стану 

мобілізаційної підготовки та оцінка рівня мобілізаційної готовності ІДГУ. 

Контроль здійснюється методом: 

‒ організації проведення комплексних перевірок (створення відповідних 

комісій для проведення перевірок); 

‒ заслуховування комісій після проведення ними комплексних перевірок; 

‒ заслуховування фахівця з питань мобілізаційної роботи; 

‒ заслуховування фахівця з військового обліку; 

‒ заслуховування керівників структурних підрозділів. 

7.4. Фахівцем з питань мобілізаційної роботи здійснюється постійний 

секторно-цільовий контроль стану мобілізаційної підготовки та оцінка рівня 

мобілізаційної готовності ІДГУ. 

Контроль здійснюється методом: 

‒ проведення, передбачених щорічними план-графіками, цільових перевірок 

ходу мобілізаційної підготовки працівників структурних підрозділів та окремих 

фахівців, а також оцінки рівня їх знань і практичних навичок у питаннях готовності 

до виконання мобілізаційних завдань в умовах особливого періоду; 

‒ проведення, передбачених щорічними план-графіками, цільових перевірок 

стану готовності відповідних сфер діяльності ІДГУ до виконання мобілізаційних 

завдань в особливий період;   

‒ проведення, передбачених щорічними план-графіками, цільових перевірок 

стану різноманітних ресурсів ІДГУ до використання під час виконання 

мобілізаційних завдань.  

7.5. Фахівцем з військового обліку здійснюється постійний контроль стану  

виконання учасниками освітнього процесу вимог зі сфери військового обліку. 

Контроль здійснюється методом: 

‒ проведення, передбачених щорічними план-графіками, цільових перевірок та 

уточнень персональних даних учасників освітнього процесу; 

‒ проведення, передбачених щорічними план-графіками, цільових перевірок зі 

знань учасниками освітнього процесу правил ведення військового обліку та їх 

обов’язків у цій сфері; 

‒ проведення, передбачених щорічними план-графіками, уточнень та звірок з 

військкоматом списків призовників, військовозобов’язаних, резервістів та осіб, що 

мають бронювання від мобілізації .    

7.6. Керівниками структурних підрозділів здійснюється поточний контроль 

стану мобілізаційної підготовки у своїх підрозділах. 

Контроль здійснюється методом регулярних перевірок стану виконання 

поставлених перед своїми підлеглими працівниками індивідуальних та групових 

завдань з питань мобілізаційної підготовки. 

7.7. Перевірки стану мобілізаційної підготовки та оцінки рівня мобілізаційної 

готовності ІДГУ здійснюються відповідно до довгострокових і щорічних програм, 

планів і план-графіків з питань мобілізаційної підготовки та, у разі необхідності, 

позапланово. 
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При цьому всі перевірки та інші контролюючі заходи повинні проводитись без 

відчутних порушень освітнього та обслуговуючого процесів в ІДГУ. 

 

Стаття 8.  Порядок організації та управління у сфері  

мобілізаційної роботи 
 

8.1. Загальна організація мобілізаційної роботи в ІДГУ покладається на 

ректорат ІДГУ на чолі з ректором університету. 

Секторно-цільова організація мобілізаційної роботи в ІДГУ покладається на 

фахівця з питань мобілізаційної роботи. 

Організація мобілізаційної роботи в структурних підрозділах покладається на 

керівників цих підрозділів. 

Організація заходів з військового обліку в ІДГУ покладається на фахівця з 

військового обліку. 

8.2. Загальне управління у сфері мобілізаційної роботи здійснюється 

ректоратом ІДГУ на чолі з ректором університету 

Безпосереднє управління у сфері мобілізаційної роботи в ІДГУ здійснюється 

фахівцем з питань мобілізаційної роботи. 

Управління у сфері мобілізаційної роботи в структурних підрозділах 

здійснюється керівниками цих підрозділів. 

Управління заходами з питань військового обліку в ІДГУ покладається на 

фахівця з військового обліку. 

8.3. Схема організації та управління у сфері мобілізаційної роботи наведена у 

додатку 3 Положення. 

 

 

Розділ ІІ.  Повноваження та функції в сфері мобілізаційної 

роботи 
 

Стаття 9.  Повноваження та функції ректора  

у сфері мобілізаційної роботи 
 

9.1. Ректор є найвищим керівником у сфері мобілізаційної роботи. 

В сфері мобілізаційної роботи ректор має такі повноваження: 

‒ керування всією сферою мобілізаційної роботи та посадовцями, які до неї 

входять; 

‒ головування в ректораті; 

‒ призначення на посади або звільнення з них фахівців з мобілізаційних 

питань (фахівця з питань мобілізаційної роботи та фахівця з військового обліку); 

‒ віддання наказів і розпоряджень з мобілізаційних питань; 

‒ припинення дії виданих ним наказів і розпоряджень з мобілізаційних питань; 

‒ затвердження основоположної документації з мобілізаційних питань; 

‒ укладання договорів з мобілізаційних питань; 

‒ внесення змін в мобілізаційні потужності ІДГУ (створення, з’єднання, 

укрупнення, зменшення чи ліквідація певних структурних підрозділів ІДГУ, зміна їх 
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профілю чи виду діяльності, зміна порядку надання освітніх послуг, зміна порядку 

забезпечення життєдіяльності учасників освітнього процесу та ін.); 

‒ зміна порядку функціонування сфери мобілізаційної роботи (зміна штатів, 

організаційної структури, повноважень, функціональних обов’язків та ін.);  

‒ зміна режимів функціонування ІДГУ; 

‒ введення в дію або припинення дії «Мобілізаційного плану на особливий 

період»; 

‒ призначення грошового преміювання, нагородження відзнаками та цінними 

подарунками, оголошення подяки та здійснення інших видів заохочень працівникам 

за успішну діяльність в сфері мобілізаційної роботи; 

‒ звільнення з посад, переведення на нижчі посадові рівні, винесення доган, 

зауважень, попереджень та застосування інших видів покарань і застережень 

працівникам за допущені порушення у сфері мобілізаційної роботи. 

9.2. У сфері мобілізаційної роботи ректор здійснює такі функції: 

а) у мирний час: 

‒ організація процесу створення та подальшого функціонування системи 

мобілізаційної роботи; 

‒ визначення організаційної структури та штатів системи мобілізаційної 

роботи; 

‒ призначення відповідальних осіб з мобілізаційних питань; 

‒ визначення порядку організації та управління заходами з мобілізаційних 

питань; 

– здійснення загального керівництва у сфері мобілізаційної роботи; 

‒ здійснення (через ректорат) координації діяльності структурних підрозділів 

у сфері мобілізаційної роботи; 

‒ затвердження основоположних документів (університетського рівня) з 

мобілізаційних питань; 

‒ визначення мети, завдань, видів, обсягів, строків та порядку проведення 

мобілізаційної підготовки; 

‒ організація процесу проведення мобілізаційної підготовки; 

‒ організація заходів з всебічного забезпечення процесу мобілізаційної 

підготовки; 

‒ організація створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і 

сировинних ресурсів; 

‒ встановлення порядку відпуску матеріальних цінностей із мобілізаційного 

резерву; 

‒ визначення джерел та порядку фінансування заходів з мобілізаційних 

питань; 

‒ внесення змін в мобілізаційні потужності ІДГУ (створення, з’єднання, 

укрупнення, зменшення чи ліквідація певних структурних підрозділів, зміна їх 

профілю чи виду діяльності, зміна порядку надання освітніх послуг, зміна порядку 

забезпечення життєдіяльності та ін.); 

‒ затвердження основоположної документації з мобілізаційних питань; 

‒ визначення порядку мобілізації призовників, військовозобов’язаних і 

резервістів із числа учасників освітнього процесу; 
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‒ забезпечення виконання та дотримання учасниками освітнього процесу 

вимог законодавчих і нормативно-правових актів з мобілізаційних питань; 

‒ укладання договору між замовником та ІДГУ щодо виконання університетом 

мобілізаційних завдань на особливий період; 

‒ укладання міжнародних договорів з урахуванням в них можливостей 

виконання зобов’язань в умовах особливого періоду;  

‒ контроль списків посадових осіб, що мають бронювання або відстрочки від 

мобілізації; 

‒ організація процесу формування страхового фонду (дублікатів) необхідної 

для функціонування ІДГУ документації; 

‒ організація процесу укладання договору на виконання мобілізаційних 

завдань; 

‒ організація проведення перевірок (оцінок) стану мобілізаційної готовності 

ІДГУ; 

‒ здійснення звітності (за допомогою фахівців з мобілізаційних питань) у 

сфері мобілізаційної роботи; 

‒ здійснення загального контролю за функціонуванням системи мобілізаційної 

роботи; 

б) в особливий період: 

‒ прийняття рішення про введення в дію або припинення дії «Мобілізаційного 

плану на особливий період»; 

‒ організація переведення ІДГУ на режим функціонування в умовах 

особливого періоду; 

‒ організація процесу виконання мобілізаційних завдань; 

‒ організація процесу сприяння мобілізації призовників, військовозобов’яза-

них і резервістів із числа учасників освітнього процесу; 

‒ у разі необхідності, надання преференцій певним структурним підрозділам, 

від яких в першу чергу залежить виконання мобілізаційних завдань; 

‒ забезпечення виконання міжнародних договорів; 

‒ здійснення звітності (за допомогою фахівців з мобілізаційних питань) у 

сфері мобілізаційної роботи; 

‒ контроль за процесом виконання мобілізаційних завдань та проведення 

мобілізації; 

‒ контроль за процесом фінансування заходів з мобілізаційних питань; 

‒ забезпечення виконання та дотримання учасниками освітнього процесу 

вимог законодавчих і нормативно-правових актів з мобілізаційних питань. 

 

Стаття 10.  Повноваження та функції ректорату  

у сфері мобілізаційної роботи 
 

10.1. Ректорат є органом управління в системі мобілізаційної роботи. 

У сфері мобілізаційної роботи ректорат наділений такими повноваженнями: 

‒ управління та координація дій структурних підрозділів та окремих 

посадових осіб в системі мобілізаційної роботи; 

‒ створення комісій з перевірок стану мобілізаційної підготовки та оцінки 

рівня мобілізаційної готовності та поставлення їм певних завдань; 
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‒ отримання звітів та робочих матеріалів з перевірок стану мобілізаційної 

підготовки та оцінки рівня мобілізаційної готовності від комісій, що проводили ці 

перевірки та оцінювання; 

‒ винесення рішень на проведення в ІДГУ певних заходів щодо усунення 

недоліків, виявлених під час проведення перевірок стану мобілізаційної підготовки 

та оцінки рівня мобілізаційної готовності; 

‒ заслуховування фахівців з мобілізаційних питань (фахівця з питань 

мобілізаційної роботи та фахівця з військового обліку), керівників структурних 

підрозділів та окремих посадових осіб; 

‒ формулювання певних доручень фахівцям з мобілізаційних питань у вигляді 

проектів наказів або проектів розпоряджень; 

‒ надання певних доручень керівникам структурних підрозділів та окремим 

посадовим особам; 

‒ прийняття рішень щодо застосування в сфері мобілізаційної роботи нових 

методів, методик, способів, форм, видів, порядків, правил, норм і установок. 

10.2. У сфері мобілізаційної роботи ректорат виконує наступні функції: 

а) у мирний час: 

– прийняття участі (на обласному рівні) у формуванні проектів основних 

показників мобілізаційного плану на особливий період навчальних закладів області; 

– одержання від департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації необхідної інформації про характер мобілізаційних завдань, 

встановлених для ІДГУ, з метою планування раціонального використання людських 

і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час; 

– організація та контроль процесу укладання договору між замовником та 

ІДГУ щодо виконання університетом мобілізаційних завдань на особливий період; 

– контроль процесу доведення мобілізаційних завдань до керівників 

структурних підрозділів та окремих фахівців ІДГУ, що залучаються до виконання 

мобілізаційних завдань; 

– організація та контроль процесу планування мобілізаційної підготовки; 

– організація та контроль процесу здійснення мобілізаційної підготовки; 

– організація та контроль процесу всебічного забезпечення мобілізаційної 

підготовки; 

– організація та контроль процесу розроблення основоположної документації з 

мобілізаційних питань («Положення про організацію мобілізаційної роботи», «План 

розвитку й удосконалення сфери мобілізаційної роботи», «Мобілізаційний план на 

особливий період» та інші довгострокові і річні документи з мобілізаційних питань); 

‒ формулювання висновків щодо стану мобілізаційної підготовки та рівня 

мобілізаційної готовності за результатами заслуховувань фахівців з мобілізаційних 

питань та звітувань комісій, що проводили відповідні перевірки; 

– здійснення контролю за створенням, зберіганням та обслуговуванням 

мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів в структурних 

підрозділах ІДГУ; 

– здійснення заходів щодо передачі мобілізаційних завдань іншим 

структурним підрозділам ІДГУ, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, у випадку ліквідації (реорганізації) окремих структурних підрозділів ІДГУ, 

яким встановлено певні мобілізаційні завдання або які залучаються до їх виконання; 
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– організація та контроль процесу ведення в ІДГУ військового обліку 

призовників, військовозобов’язаних і резервістів із числа учасників освітнього 

процесу, бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та на 

воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних 

працівників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

– забезпечення виконання в ІДГУ законів України та інших нормативно-

правових актів з питань мобілізаційної підготовки; 

б) в особливий період: 

– організація заходів щодо переведення структурних підрозділів ІДГУ на 

режим функціонування в умовах особливого періоду; 

– контроль процесу переведення структурних підрозділів ІДГУ на режим 

функціонування в умовах особливого періоду; 

– організація контролю процесу виконання мобілізаційних завдань 

структурними підрозділами та окремими фахівцями ІДГУ, які залучаються до 

виконання цих завдань; 

– організація та контроль процесу всебічного забезпечення мобілізаційних дій; 

‒ контроль за обліком та звітуванням (замовнику) по питаннях виконання 

мобілізаційних завдань; 

– контроль процесу своєчасного оповіщення призовників, військовозобов’яза-

них і резервістів із числа учасників освітнього процесу та їх відбуття  на військові 

збірні пункти та у військові частини; 

‒ контроль за обліком та звітуванням (військкомату, місцевим органам влади, 

тощо) по результатах проведення мобілізації призовників, військовозобов’язаних і 

резервістів із числа учасників освітнього процесу; 

‒ організація та контроль виділення в установленому порядку Збройним 

Силам України, іншим військовим формуванням будівель, споруд, земельних 

ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів ІДГУ; 

– організація та контроль процесу надання послуг в установленому порядку 

Збройним Силам України, іншим військовим формуванням з проведення тилових 

(оборонно-фортифікаційних) робіт;  

– забезпечення виконання в ІДГУ законів України та інших нормативно-

правових актів з питань мобілізації. 

 

Стаття 11.  Функції структурних підрозділів ІДГУ у сфері 

мобілізаційної роботи 
 

11.1. Всі структурні підрозділи та окремі фахівці ІДГУ при проведенні 

мобілізаційної роботи: 

а) в мирний час:  

‒ здійснюють заходи, що забезпечують підготовку до переведення на режим 

функціонування в умовах особливого періоду; 

‒ здійснюють заходи, що забезпечують підготовку до виконання покладених 

на них мобілізаційних завдань в умовах особливого періоду; 

б) в особливий період:  

‒ здійснюють швидке переведення на режим функціонування в умовах 

особливого періоду; 
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‒ забезпечують повноцінне виконання покладених на них (їх підрозділи) 

мобілізаційних завдань; 

‒ виконують заходи з забезпечення життєдіяльності й дотримання 

різноманітних видів безпеки; 

‒ забезпечують швидкоплинне проходження мобілізаційного процесу; 

‒ забезпечують виконання оборонних робіт на тилових рубежах країни. 

При цьому, керівники структурних підрозділів: 

а) в мирний час: 

‒ беруть участь у формуванні проектів основних показників «Мобілізаційного 

плану ІДГУ на особливий період» та «Плану розвитку й удосконалення сфери 

мобілізаційної роботи»; 

‒ вживають заходи щодо підготовки структурних підрозділів до виконання 

ними мобілізаційних завдань за напрямками їхньої діяльності; 

‒ забезпечують загальну підготовку структурних підрозділів до сталого 

функціонування в особливий період; 

‒ подають пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань іншим 

структурним підрозділам у разі їх ліквідації або реорганізації; 

‒ здійснюють планування перерозподілу трудових ресурсів в середині 

структурних підрозділів на випадок форс-мажорних обставин; 

‒ беруть участь у плануванні і підготовці до нормованого забезпечення 

учасників освітнього процесу необхідними матеріалами і ресурсами в особливий 

період; 

‒ беруть участь у веденні та коригуванні загального обліку та звітування з 

питань мобілізаційної роботи; 

‒ організують, контролюють та всебічно забезпечують процес мобілізаційної 

підготовки; 

‒ вишукують та відпрацьовують найоптимальніші механізми управління 

заходами з виконання мобілізаційних завдань в умовах особливого періоду; 

‒ організують роботи з підготовки запасних (захищених) пунктів управління 

до використання  в особливий період; 

‒ підготовлюють із числа своїх підлеглих працівників, особу (осіб), 

спроможну до тимчасового заміщення керівника підрозділу за форс-мажорних 

обставин; 

‒ з настанням особливого періоду, організують швидке переведення діяльності 

своїх підрозділів на режим функціонування в умовах особливого періоду; 

б) в особливий період: 

‒ виконують або забезпечують виконання мобілізаційних завдань у 

відповідності до напрямків діяльності своїх підрозділів; 

‒ сприяють проведенню мобілізації або (якщо вони є призовниками, 

військовозобов’язаними чи резервістами) відбувають до місць, зазначених у повістці 

з військкомату; 

‒ організують тимчасове заміщення осіб, мобілізованих до лав Збройних сил 

України; 

‒ організують фахову експрес-підготовку осіб, що працевлаштувались на 

заміну мобілізованим. 
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11.2. Певні структурні підрозділи та окремі фахівці під час проведення 

мобілізаційної роботи здійснюють наступні заходи:  

11.2.1.  Відділ кадрів: 

а) в мирний час: 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи здійснення 

заходів з кадрового забезпечення в умовах особливого періоду; 

– розробляє і постійно коригує план заміни мобілізованих працівників; 

– організує та веде облік проходження підвищення кваліфікації з 

мобілізаційних питань відповідним персоналом;  

– складає прогнози руху персоналу в особливий період та розробляє відповідні 

плани реагування на них; 

‒ розробляє методи тимчасового сумісництва споріднених посад за умов 

настання відчутного кадрового дефіциту; 

– вишукує, випробовує та визначає найбільш стійкі до негативних впливів 

воєнного часу автоматизовані системи ведення кадрової документації; 

‒ сприяє роботі фахівця з військового обліку; 

б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

‒ слідкує за ходом та результатами проведення в ІДГУ мобілізації 

військовозобов’язаних працівників; 

‒ організує повноцінне та своєчасне забезпечення ІДГУ працівниками 

необхідних професій і спеціальностей взамін мобілізованих працівників (згідно 

плану заміни мобілізованих); 

‒ постійно вивчає ринок праці та вишукує нові джерела поповнення ІДГУ 

кадрами; 

‒ формулює пропозиції щодо тимчасового скорочення певних (некритичних) 

посад у разі настання відчутного кадрового дефіциту; 

‒ посилює контроль за регламентною, табельною, медично-оглядовою, 

соціальною та морально-психологічною дисципліною в трудовому колективі; 

‒ приділяє більше уваги посадовцям, що нещодавно працевлаштувались 

взамін мобілізованих працівників; 

‒ підвищує рівень захисту персональних даних учасників освітнього процесу; 

‒ усіляко сприяє роботі фахівця з військового обліку.  

11.2.2.  Інженерно-експлуатаційна служба: 

а) в мирний час: 

‒ здійснює поточне матеріально-технічне забезпечення заходів з 

мобілізаційної підготовки; 

‒ вираховує та постійно уточнює потреби ІДГУ в матеріально-технічних 

ресурсах на особливий період; 

‒ регулярно коригує та удосконалює плани з матеріально-технічного 

забезпечення ІДГУ в особливий період; 

‒ вишукує та вивчає нові (додаткові, запасні) джерела матеріально-технічного 

забезпечення ІДГУ на особливий період; 

‒ організовує доставку та надійне зберігання резервних матеріально-технічних 

ресурсів на особливий період; 
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б) в особливий період: 

‒ здійснює швидке переведення своїх штатів і ресурсів на режим 

функціонування в умовах особливого періоду;  

‒ здійснює матеріально-технічне забезпечення мобілізаційних дій згідно 

відповідних планів і поточної ситуації; 

‒ постійно уточнює та коригує потреби в матеріально-технічних ресурсах; 

‒ у разі необхідності, розпочинає використовувати додаткові зовнішні джерела 

матеріально-технічного забезпечення; 

‒ у разі необхідності, розконсервовує та розпочинає використовувати засоби 

внутрішнього мобілізаційного резерву матеріально-технічних ресурсів; 

‒ проводить необхідний перерозподіл матеріально-технічних ресурсів 

відповідно до потреб в них та їх наявності; 

‒ підсилює контроль за раціональним використанням матеріально-технічних 

ресурсів; 

‒ у разі необхідності, запроваджує нові методи і норми використання та 

економії матеріально-технічних ресурсів. 

11.2.3.  Навчально-методичний відділ: 

а) в мирний час: 

‒ у тісній співпраці з фахівцем з питань мобілізаційної роботи організує, 

координує та контролює навчально-методичну роботу кафедр і факультетів в 

питаннях їх підготовки до виконання поставлених їм мобілізаційних завдань; 

– коригує та вдосконалює схеми розподілу наявних матеріально-технічних 

засобів навчання між факультетами і кафедрами; 

– відпрацьовує механізми швидкого впровадження в ІДГУ оперативного 

управління освітньою діяльністю з настанням особливого періоду; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи продовження 

освітньої діяльності за умов можливого значного скорочення кадрового складу 

викладацького колективу під час особливого періоду;  

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи продовження 

освітньої діяльності за умов можливого відчутного зниження рівня методичного 

супроводження освітнього процесу під час особливого періоду;  

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи продовження 

освітньої діяльності в умовах критичного дефіциту навчальної літератури та 

технічних засобів навчання під час особливого періоду; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи продовження 

освітньої діяльності в умовах можливого часткового пошкодження фонду 

нерухомості, комунальної і побутової інфраструктури та значного обмеження об'єму 

і норм санітарно-господарського обслуговування під час особливого періоду; 

б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

‒ організує, координує та контролює навчально-методичну роботу кафедр і 

факультетів з метою сприяння виконанню поставлених їм мобілізаційних завдань; 

– розподіляє наявні матеріально-технічних засоби навчання між факультетами 

і кафедрами відповідно до їх потреб та їх кількості; 

– приймає участь в оперативному управлінні освітньою діяльністю; 
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– запроваджує необхідні методи і способи продовження освітньої діяльності за 

умов значного скорочення кадрового складу викладацького колективу;  

– забезпечує продовження освітньої діяльності за умов відчутного зниження 

рівня методичного супроводження освітнього процесу, запроваджуючи замість 

технічних та цифрових засобів навчання наочні та аналогові;  

– забезпечує продовження освітньої діяльності в умовах критичного дефіциту 

навчальної літератури та технічних засобів навчання, запроваджуючи нові 

(колективні) методи самостійної роботи та збільшені об’єми навчального часу; 

– забезпечує продовження освітньої діяльності в умовах можливого 

часткового пошкодження фонду нерухомості, комунальної і побутової 

інфраструктури та значного обмеження об'єму і норм санітарно-господарського 

обслуговування, методом впровадження гнучкого розкладу занять, збільшення 

кількості навчальних змін, з’єднання споріднених студентських академгруп тощо. 

11.2.4.  Відділ міжнародного співробітництва: 

а) в мирний час: 

‒ укладає договори з іноземними партнерами про міжнародне співробітництво 

з обов’язковим урахуванням можливостей переходу на виконання договірних 

зобов’язань в умовах особливого періоду; 

‒ відпрацьовує порядок реалізації укладених договорів та різноманітних 

міжнародних проектів і програм за умов особливого періоду; 

б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

‒ забезпечує заходи з негайного відкликання з-за кордону військовозобов’яза-

них, резервістів та призовників із числа учасників освітнього процесу ІДГУ, які 

перебувають за кордоном згідно міжнародних договорів (окрім тих хто має 

бронювання або відстрочку від мобілізації); 

‒ відслідковує процес виконання міжнародних договорів за новим режимом 

функціонування ІДГУ; 

‒ повідомляє міжнародних партнерів про настання особливого періоду та 

регулярно інформує їх про стан виконання міжнародних договорів за цих умов; 

‒ у разі необхідності, веде перемовини з міжнародними партнерами щодо 

внесення до раніше укладених договорів певних змін чи доповнень, відповідно до 

ситуації, яка склалася; 

‒ вишукує нових міжнародних партнерів, більш корисних для виконання 

поставлених для ІДГУ мобілізаційних завдань та оформляє з ними міжнародні 

договори; 

‒ у разі нагальної потреби, формулює та подає пропозиції щодо внесення змін 

до порядку укладання та виконання міжнародних договорів. 

11.2.5.  Канцелярський відділ (канцелярія): 

а) в мирний час: 

‒ вивчає та опановує особливості роботи з документацією та комунікативною 

технікою в умовах особливого періоду; 

‒ вишукує та відпрацьовує необхідні методи і способи надійного забезпечення 

процесу надсилання, отримання та зберігання інформації в умовах особливого 

періоду; 
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‒ удосконалює порядок і способи збереження таємниці під час роботи з 

документацією зі сфери мобілізаційної роботи з грифом «ДСК»; 

б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

‒ здійснює оперативне надсилання й отримання поточної інформації методом 

дублювання способів комунікацій (комп’ютерний, телефонний, телефаксний, по 

телебаченню, по радіо, по рації, поштово-листовий, кур’єрно-листовий, посильно-

устний тощо) ; 

‒ забезпечує надійне зберігання інформації методом дублювання засобів 

відображення й збереження інформації (зовнішні жорсткі диски пам’яті, компакт-

диски CD-ROM, картки-SD, флешки-USB, відео- та аудіо- засоби, папірні носії 

тощо); 

‒ у разі необхідності, під час відправлення й отримання інформації переходить 

на використання засобів спеціального зв’язку та закриті (кодовані) комунікативні 

канали;  

‒ забезпечує збереження таємниці інформації з грифом «ДСК» при 

адресуванні її відповідним отримувачам;  

‒ витримує внутрішній режим дотримання секретності  під час роботи з 

документацією, що має гриф «ДСК»; 

‒ здійснює табелювання працівників з урахуванням їх відлучення від 

виконання своїх основних посадових обов’язків на здійснення захисних заходів 

(світломаскування та герметизація приміщень, спорудження найпростіших захисних 

споруд, виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту, підсилення 

охорони найважливіших об’єктів ІДГУ тощо) та прийняття участі у проведені 

оборонно-фортифікаційних робіт на тилових рубежах країни. 

11.2.6.  Бухгалтерія: 

а) в мирний час: 

– відпрацьовує механізми швидкого впровадження в ІДГУ оперативного 

управління фінансовою діяльністю з настанням особливого періоду; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи здійснення 

заходів з фінансового забезпечення в умовах критичного дефіциту фінансування; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи швидкого 

коригування схем розподілу фінансування між структурними підрозділами, 

ділянками робіт і сферами діяльності ІДГУ та встановлення оптимальних пропорцій 

цього розподілу за форс-мажорних обставин; 

– відпрацьовує різноманітні методи і способи своєчасного перегляду, 

уточнення та вирахування оптимальних обсягів фінансування, відповідно до 

поточної ситуації; 

– розробляє систему певних фінансових санкцій проти порушників основних 

норм і правил фінансової сфери в особливий період; 

– вишукує та впроваджує різноманітні методи і способи максимального 

підвищення рівня самофінансування ІДГУ; 

– вишукує можливості переходу на інші (додаткові, запасні), у тому числі — 

нестандартні, джерела фінансування (тобто, проводить диверсифікацію джерел 

фінансування); 
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б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

– впроваджує режим оперативного управління фінансовою діяльністю; 

– за умов критичного дефіциту фінансів, застосовує особливі методи і способи 

фінансового забезпечення; 

– у разі необхідності, коригує схеми розподілу фінансування між 

структурними підрозділами, ділянками робіт і сферами діяльності ІДГУ та 

встановлює  оптимальні пропорції цього розподілу; 

– своєчасно переглядає, уточнює та вираховує оптимальні обсяги 

фінансування, відповідно до поточної ситуації; 

– у разі необхідності, застосовує систему певних фінансових санкцій проти 

порушників основних норм і правил фінансової сфери в особливий період; 

– впроваджує різноманітні методи і способи максимального підвищення рівня 

самофінансування ІДГУ; 

– у разі необхідності, переходить на інші (додаткові, запасні), у тому числі — 

нестандартні, джерела фінансування. 

11.2.7.  Фахівець з питань мобілізаційної роботи: 

а) в мирний час: 

‒ організує, планує та безпосередньо керує процесом мобілізаційної 

підготовки в ІДГУ; 

‒ тримає на постійному контролі процес мобілізаційної підготовки в ІДГУ та 

робить відповідні оціночні висновки; 

‒ конкретизує чинники, які негативно впливають на процес мобілізаційної 

підготовки та приймає невідкладні міри з їх якнайшвидшого усунення;  

‒ організує доведення змісту мобілізаційних завдань до відповідальних осіб 

або безпосередньо до виконавців; 

‒ організує та проводить навчально-тренувальні заходи з мобілізаційної 

підготовки;  

‒ здійснює інформаційне, науково-методологічне та навчально-методичне 

супроводження мобілізаційної підготовки; 

‒ організує проведення практичних заходів з мобілізаційної підготовки;  

‒ організує всебічне забезпечення практичних заходів з мобілізаційної 

підготовки;  

‒ контролює процес мобілізаційної підготовки; 

‒ подає пропозиції щодо заохочення посадових осіб, які позитивно 

відмітились у ході мобілізаційної підготовки та накладення покарань на посадових 

осіб, що допустили порушення законодавства у цій сфері;   

– забезпечує додержання в ІДГУ режиму секретності з мобілізаційних питань; 

‒ постійно звітується перед ректором, ректоратом та відповідними 

інстанціями про хід та проміжні результати мобілізаційної підготовки; 

б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

‒ приймає участь в загальному керуванні мобілізаційними діями; 
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‒ контролює процес переходу структурних підрозділів та окремих фахівців на 

режим функціонування в умовах особливого періоду; 

– організує та контролює виконання структурними підрозділами ІДГУ всіх 

вимог, приписів та настанов законодавчих й нормативно-правових актів з питань 

мобілізаційних дій в особливий період; 

– розробляє та веде всю необхідну документацію з мобілізаційних питань; 

– організує, координує та контролює хід виконання мобілізаційних завдань, 

поставлених перед ІДГУ на особливий період та вживає всіх необхідних заходів для 

забезпечення їх виконання; 

– контролює та координує дії структурних підрозділів ІДГУ та окремих 

фахівців по виконанню вимог і приписів відповідних розділів «Мобілізаційного 

плану на особливий період» з моменту його введення в дію; 

– при необхідності, подає пропозиції щодо передачі частини мобілізаційних 

завдань від одних структурних підрозділів іншим; 

‒ здійснює науково-методологічне та навчально-методичне забезпечення 

мобілізаційних дій; 

‒ при потребі, надає пропозиції щодо внесення змін до договорів на виконання 

мобілізаційних завдань та міжнародних договорів у зв’язку з кардинальними 

змінами в поточній ситуації; 

‒ забезпечує не перешкоджання проведенню мобілізації призовників, 

військовозобов’язаних і резервістів із числа учасників освітнього процесу у ході 

виконання мобілізаційних завдань; 

‒ контролює процес заміни мобілізованих працівників новим працівниками; 

– організує інформування учасників освітнього процесу про хід виконання 

мобілізаційних завдань; 

– слідкує за обсягами фінансування мобілізаційних заходів та уживає 

відповідних дій у разі їх нестачі або призупинення; 

– періодично перевіряє та визначає рівень мобілізаційних потужностей ІДГУ 

та, у разі необхідності,  уживає необхідних заходів для їх відновлення; 

‒ у разі необхідності, подає пропозиції щодо створення додаткових 

мобілізаційних потужностей; 

– постійно контролює забезпеченість структурних підрозділів в матеріально-

технічних і сировинних ресурсах; 

‒ постійно контролює стан комунально-побутового та санітарно-гігієнічного 

забезпечення структурних підрозділів; 

– періодично перевіряє технічний стан засобів оповіщення, інформування, 

зв'язку й управління та, у разі необхідності, приймає міри для їх відновлення; 

– у разі необхідності, організує використання ресурсів мобілізаційного 

резерву; 

– контролює процес ведення та збереження страхового фонду документації 

(дублікатів); 

– постійно відслідковує хід виконання завдань з забезпечення життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в умовах особливого періоду; 

‒ у разі необхідності, організує відправку людських та матеріально-технічних 

ресурсів на виконання оборонно-фортифікаційних робіт на тилових рубежах нашої 

країни; 
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– контролює та забезпечує раціональне використання людських, матеріально-

технічних, сировинних, фінансових та інших ресурсів; 

– у разі необхідності, подає пропозиції щодо зміни схем керування заходами; 

– забезпечує додержання в ІДГУ режиму секретності з мобілізаційних питань; 

‒ подає пропозиції щодо заохочення посадових осіб, які позитивно 

відмітились у ході здійснення мобілізаційних дій та накладення покарань на 

посадових осіб, які допустились порушень законодавства у сфері мобілізації;   

– виконує необхідну звітність по мобілізаційним діям. 

11.2.8.  Фахівець з військового обліку: 

а) в мирний час: 

‒ планує та безпосередньо здійснює процес військового обліку в ІДГУ; 

‒ організує та тримає на постійному контролі процес внесення змін в дані 

військового обліку; 

‒ конкретизує чинники, які негативно впливають на процес ведення 

військового обліку та приймає невідкладні міри з їх якнайшвидшого усунення;  

– перевіряє у громадян під час прийняття на роботу (зарахування на навчання) 

наявність військово-облікових документів; 

– повідомляє у військкомат про прийняття (зарахування) та звільнення 

(відрахування) військовозобов'язаних та осіб призовного віку; 

– вносить в особисті картки учасників освітнього процесу відповідних записів 

з військового обліку (за формою П2) та своєчасне їх коригує; 

– складає «Правила ведення військового обліку в ІДГУ» та ознайомлює з ними 

військовозобов'язаних та осіб призовного віку (вивішує Правила на видному місці); 

– веде роз'яснювальну роботу з військовозобов'язаними та особами 

призовного віку щодо питань ведення військового обліку та виконання військового 

обов'язку; 

– взаємодіє з військкоматом щодо строків і способів звіряння даних особистих 

карток і списків військовозобов'язаних та осіб призовного віку; 

– своєчасно оформлює документи для бронювання військовозобов'язаних 

працівників та працівників призовного віку на період мобілізації та на воєнний час; 

– веде «Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку 

військовозобов'язаних та осіб призовного віку»; 

– оповіщає призовників, військовозобов'язаних та резервістів (на вимогу 

військкомату) про їх виклик до військкомату та забезпечує їх своєчасне прибуття до 

нього; 

‒ постійно звітується перед ректоратом ІДГУ та відповідними інстанціями про 

стан військового обліку; 

б) в особливий період:  

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

– переходить на режим постійної взаємодії з військкоматом на час проведення 

мобілізації; 

‒ сприяє процесу вручення повісток з військкомату військовозобов’язаним, 

призовникам та резервістам із числа учасників освітнього процесу; 

‒ виявляє чинники, які негативно впливають на процес проведення мобілізації 

та приймає невідкладні міри з їх якнайшвидшого усунення;  
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– веде роз'яснювальну роботу з тими військовозобов'язаними та призовниками 

із числа учасників освітнього процесу, які отримали повістки на мобілізацію, але 

ухиляються від виконання військового обов'язку; 

‒ після пред’явлення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами 

із числа учасників освітнього процесу повісток з військкомату вносить в їх особисті 

картки (за формою П2) відповідні записи; 

‒ контролює своєчасне прибуття до військкоматів або призовних дільниць 

військовозобов’язаних, призовників та резервістів із числа учасників освітнього 

процесу, що отримали повістки; 

‒ продовжує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників 

із числа учасників освітнього процесу, що мають бронювання або відстрочку від 

мобілізації; 

‒ тримає на постійному контролі зміни в персональних даних призовників і 

військовозобов’язаних, що мають бронювання або відстрочку від мобілізації; 

– повідомляє у військкомат про хід проведення мобілізації призовників, 

військовозобов'язаних та резервістів із числа учасників освітнього процесу; 

– повідомляє у військкомат про прийняття на роботу (зарахування на 

навчання) або звільнення (відрахування) військовозобов'язаних та осіб призовного 

віку, що мають право на відстрочку від мобілізації; 

– повідомляє у військкомат про звільнення з роботи військовозобов'язаних 

працівників, що мають бронювання за ІДГУ на час мобілізації; 

– перевіряє у громадян під час прийняття на роботу (зарахування на навчання) 

наявність військово-облікових документів; 

‒ продовжує ведення всієї необхідної документації з військового обліку; 

‒ постійно звітується перед ректоратом ІДГУ та відповідними інстанціями про 

хід та проміжні результати проведення мобілізації військовозобов’язаних, 

призовників та резервістів із числа учасників освітнього процесу та подальший стан 

військового обліку. 

11.2.9.  Начальник штабу цивільного захисту: 

а) в мирний час: 

‒ підсилює тісну взаємодію з необхідними державними установами, 

організаціями та закладами, яким поставленні мобілізаційні завдання з цивільного 

захисту, безпеки життєдіяльності, мобілізаційної та правоохоронної роботи; 

‒ розробляє або удосконалює скорочені програми термінового планового або 

позапланового (додаткового) навчання учасників освітнього процесу основним діям 

в особливий період; 

‒ покращує систему оповіщення учасників освітнього процесу про небезпеки, 

що виникають під час ведення воєнних дій або в наслідок цих дій; 

‒ приймає участь у формуванні основного і запасного матеріального фонду 

Системи цивільного захисту для потреб життєзабезпечення учасників освітнього 

процесу в особливий період; 

‒ впроваджує заходи з підготовки учасників освітнього процесу та майна 

ІДГУ до можливої евакуації в глиб країни; 

‒ впроваджує заходи з покращення готовності захисних споруд цивільного 

захисту до використання за призначенням; 
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‒ організує навчально-тренувальні заняття і тренування з ланками 

обслуговування захисних споруд цивільного захисту з порядку обслуговування 

захисних споруд цивільного захисту та прийняття людей, що в них будуть 

укриватися; 

‒ організує навчально-тренувальні заняття і навчання з учасниками освітнього 

процесу з порядку заповнення, перебування та залишення ними захисних споруд 

цивільного захисту; 

‒ організує навчально-тренувальні заняття щодо здійснення заходів зі 

світломаскування; 

‒ організує навчально-тренувальні заняття і навчання з ланкою рятування 

людей щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

‒ організує вжиття профілактичних протипожежних та противибухових 

заходів; 

‒ організує проведення з ланками гасіння пожеж навчально-тренувальних 

занять і тренувань з порядку гасіння осередків спалахів і пожеж, що виникають під 

час ведення бойових дій; 

‒ організує проведення з ланками санітарної допомоги навчально-

тренувальних занять і тренувань з порядку надання медичної та психологічної 

допомоги постраждалим учасникам освітнього процесу ; 

‒ організує проведення з ланкою розвідки обстановки навчально-тренувальних 

занять і тренувань з порядку виявлення та позначення на місцевості і в документах 

(планах, схемах) небезпечних ділянок на території ІДГУ та прилеглих територіях; 

‒ організує проведення з ланкою спостереження за середовищем навчально-

тренувальних занять і тренувань з порядку здійснення радіаційної, хімічної і 

біологічної розвідки, визначення рівнів радіаційного забруднення та хімічного 

зараження середовища й об’єктів та встановлення ступенів радіоактивного 

опромінення, видів хімічного отруєння та типів біологічного інфікування людей;  

‒ організує проведення з ланкою спостереження за середовищем та ланкою 

рятування людей навчально-тренувальних занять і тренувань з порядку здійснення 

знезараження (дезактивації, дегазації, дезінфекції та санітарної обробки) учасників 

освітнього процесу та їх речей, а також — майна, об'єктів нерухомості та території ; 

‒ організує навчання учасників освітнього процесу правильним діям та 

регламентованій поведінці у разі встановлення на території ІДГУ 

протирадіаційного, протихімічного чи протиепідеміологічного режимів; 

‒ організує проведення з ланками охорони порядку навчально-тренувальних 

занять і тренувань з порядку забезпечення громадського порядку в ІДГУ за форс-

мажорних обставин; 

‒ приймає участь у керуванні (разом з головним інженером) навчаннями та 

практичними відпрацюваннями порядку забезпечення сталої роботи об'єктів 

життєзабезпечення, що знаходяться на балансі ІДГУ, та як найшвидшого їх 

відновлення у разі поломки чи пошкодження; 

‒ відпрацьовує (разом з завгоспом) питання можливого (у воєнний час) 

вишукування, збору та екстреного вивезення або захоронення у відведеному місці 

трупів загиблих на території ІДГУ свійських, бездомних чи диких тварин, 

прольотних птахів тощо; 
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‒ відпрацьовує (разом з завгоспом) питання можливого (у воєнний час) 

впровадження заходів з надання найбільш постраждалим учасникам освітнього 

процесу гуманітарної допомоги від волонтерів, спонсорів, державних та 

громадських організацій тощо; 

‒ планує та відпрацьовує (разом з завгоспом) заходи з можливого (у воєнний 

час) проведення заходів зі зниження запасів хімічно-, вибухо- та пожежо- 

небезпечних речовин на території ІДГУ або складування їх у найбільш захищених 

місцях та ділянках; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує (разом з директором охорони і безпеки) 

різноманітні методи і способи ефективного реагування на випадки виявлення в 

ІДГУ вибухових чи невідомих предметів; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує (разом з директором охорони і безпеки) 

різноманітні методи і способи ефективного реагування на випадки розпилення в 

приміщеннях або на території (в місцях масового скупчення людей) сльозоточивих 

або нервово-паралітичних газів; 

‒ розробляє порядок прийняття участі учасниками освітнього процесу в 

проведенні фортифікаційних робіт для Збройних Сил України на тилових рубежах 

оборони у воєнний час; 

‒ організує виготовлення необхідного запасу саморобних засобів 

індивідуального захисту органів дихання і шкіри; 

‒ організує виготовлення та використання за призначенням розпізнавальних 

знаків цивільного захисту; 

б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

– впроваджує оперативне управління заходами цивільного захисту; 

‒ вступає в безперервну тісну взаємодію з необхідними державними 

установами, організаціями та закладами, яким поставленні мобілізаційні завдання з 

цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, мобілізаційної та правоохоронної 

роботи; 

‒ вводить в дію процес прискореного навчання учасників освітнього процесу 

основним діям в особливий період; 

‒ забезпечує оповіщення учасників освітнього процесу про небезпеки, що 

виникли під час ведення воєнних дій або внаслідок цих дій; 

‒ у разі необхідності, вносить пропозиції на використання основного і 

запасного матеріального фонду Системи цивільного захисту; 

‒ у разі необхідності, впроваджує заходи з підготовки учасників освітнього 

процесу та майна ІДГУ до можливої евакуації в глиб країни; 

‒ організує приведення захисних споруд цивільного захисту в готовність до 

використання за призначенням; 

‒ у разі необхідності, віддає розпорядження (узгоджене з ректором) на 

проведення екстреної евакуації учасників освітнього процесу із приміщень; 

‒ у разі необхідності, віддає розпорядження (узгоджене з ректором) на укриття 

учасників освітнього процесу в захисних спорудах цивільного захисту; 
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‒ у разі необхідності, віддає розпорядження (узгоджене з ректором) на 

проведення тимчасової евакуації учасників освітнього процесу та майна ІДГУ в 

заміську зону; 

‒ у разі необхідності, віддає розпорядження (узгоджене з ректором) на 

проведення довготривалої або безповоротної евакуації учасників освітнього процесу 

та майна ІДГУ в глиб країни; 

‒ у разі необхідності, віддає розпорядження (узгоджене з ректором)  щодо 

здійснення заходів зі світломаскування; 

‒ у разі необхідності, віддає розпорядження (узгоджене з ректором) на 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

‒ у разі необхідності, організує гасіння осередків спалахів і пожеж, що 

виникли під час ведення бойових дій; 

‒ у разі необхідності, організує надання медичної та психологічної допомоги 

постраждалим учасникам освітнього процесу; 

‒ організує роботи з виявлення та позначення на місцевості і в документах 

(планах, схемах) небезпечних ділянок на території ІДГУ та прилеглих територіях, 

які виникають в наслідок бойових дій; 

‒ безперервно контролює процес здійснення радіаційної, хімічної і біологічної 

розвідки, визначення рівнів радіаційного забруднення та хімічного зараження 

середовища й об’єктів та встановлення ступенів радіоактивного опромінення, видів 

хімічного отруєння та типів біологічного інфікування людей;  

‒ у разі необхідності, організує проведення знезараження (дезактивації, 

дегазації, дезінфекції та санітарної обробки) учасників освітнього процесу та їх 

речей, а також — майна, об'єктів нерухомості та території ІДГУ; 

‒ у разі встановлення на території ІДГУ протирадіаційного, протихімічного чи 

протиепідеміологічного режимів, організує ефективний контроль за дотриманням 

учасниками освітнього процесу вимог та приписів цих режимів; 

‒ організує (разом з директором охорони і безпеки) охорону громадського 

порядку на території і в приміщеннях; 

‒ сприяє швидкому відновленню роботи об'єктів життєзабезпечення, у разі їх 

руйнування, поломки чи пошкодження; 

‒ у разі необхідності, організує (разом з завгоспом) поховання загиблих 

учасників освітнього процесу або надання підтримки в цьому їх родичам, близьким 

та знайомим; 

‒ організує (разом з завгоспом) вишукування, збір та екстрене вивезення або 

захоронення у відведеному місці трупів загиблих на території ІДГУ свійських, 

бездомних чи диких тварин, прольотних птахів тощо; 

‒ у разі необхідності, організує (разом з завгоспом) надання найбільш 

постраждалим учасникам освітнього процесу гуманітарної допомоги, що надійшла 

від волонтерів, спонсорів, державних та громадських організацій тощо; 

‒ у разі необхідності, організує (разом з завгоспом) заходи зі зниження запасів 

хімічно-, вибухо- та пожежо- небезпечних речовин на території ІДГУ або 

складування їх у найбільш захищених місцях та ділянках; 
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‒ приймає участь (разом з директором охорони і безпеки) в організації заходів 

з пошуку, виявлення, охорони та вивезення з території ІДГУ (або знешкодженню на 

місці) вибухонебезпечних предметів; 

– вживає відповідних заходів (разом з директором охорони і безпеки) у разі 

розпилення в приміщеннях або на території (в місцях масового скупчення людей) 

сльозоточивих або нервово-паралітичних газів; 

‒ у разі необхідності, організує відправку учасників освітнього процесу на 

фортифікаційні роботи на тилових рубежах оборони Збройних сил України; 

‒ у разі необхідності, організує виготовлення додаткового запасу саморобних 

засобів індивідуального захисту органів дихання і шкіри; 

‒ у разі необхідності, організує виготовлення потрібних розпізнавальних 

знаків цивільного захисту. 

11.2.10.  Директор з охорони і безпеки: 

а) в мирний час: 

– відпрацьовує механізми швидкого впровадження в ІДГУ (з настанням 

особливого періоду) оперативного управління заходами охоронної безпеки; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує (разом з начальником штабу цивільного 

захисту) різноманітні методи і способи ефективного реагування на випадки 

виявлення в ІДГУ вибухових чи невідомих предметів; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує (разом з начальником штабу цивільного 

захисту) різноманітні методи і способи ефективного реагування на випадки 

розпилення в приміщеннях або на території (в місцях масового скупчення людей) 

сльозоточивих або нервово-паралітичних газів; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи ефективного 

реагування на випадки виявлення в ІДГУ підозрілих сторонніх осіб; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи ефективного 

реагування на випадки отримання повідомлень про мінування якихось об’єктів 

ІДГУ; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи ефективних 

дій у разі проникнення на територію ІДГУ диверсійних груп; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи ефективних 

дій у разі проникнення на територію ІДГУ банд мародерів; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи ефективного 

реагування на випадки виявлення в ІДГУ агресивних провокаторів та активних 

підбурювачів до незаконних дій; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи ефективних 

дій у разі вчинення в ІДГУ (за форс-мажорних обставин) масових акцій хуліганства; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи ефективного 

реагування на випадки виявлення в ІДГУ актів відвертого саботажу; 

– вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи ефективних 

дій у разі скоєння в ІДГУ серйозних крадіжок та масштабних пограбувань; 

‒ вишукує, вивчає та відпрацьовує (разом з завгоспом) різноманітні методи і 

способи швидкого виявлення на території і в приміщеннях ІДГУ (у воєнний час) тіл 

загиблих учасників освітнього процесу та подальших дій у зв’язку з цим; 
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‒ вишукує, вивчає та відпрацьовує різноманітні методи і способи швидкого 

виявлення на території ІДГУ (у воєнний час) тіл загиблих сторонніх осіб та 

подальших дій у зв’язку з цим; 

‒ проводить настановні інструктажі та практичні тренування зі сторожами 

вахт навчальних корпусів і студентських гуртожитків з порядку реагування на 

різноманітні загрозливі ситуації; 

б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

‒ організує та контролює перехід на режим функціонування в умовах 

особливого періоду сторожів вахт навчальних корпусів і студентських гуртожитків; 

– впроваджує оперативне управління заходами охоронної безпеки; 

‒ здійснює періодичний контроль роботи чергових сторожів вахт навчальних 

корпусів і студентських гуртожитків та підтримує постійний взаємозв’язок з ними; 

‒ у разі необхідності, створює патрульні групи (зі студентів старших курсів); 

– вводить режим періодичного патрулювання території і приміщень ІДГУ з 

метою виявлення в ІДГУ вибухових чи невідомих предметів; 

– вживає відповідних заходів у разі розпилення в приміщеннях або на 

території (в місцях масового скупчення людей) сльозоточивих або нервово-

паралітичних газів; 

– вживає відповідних заходів у разі виявлення в ІДГУ підозрілих сторонніх 

осіб; 

– вживає відповідних заходів у разі отримання повідомлень про мінування 

якихось об’єктів ІДГУ; 

– вживає відповідних заходів у разі проникнення на територію ІДГУ 

диверсійних груп; 

– вживає відповідних заходів у разі проникнення на територію ІДГУ банд 

мародерів; 

– вживає відповідних заходів у разі виявлення в ІДГУ агресивних 

провокаторів та активних підбурювачів до незаконних дій; 

– вживає відповідних заходів у разі вчинення в ІДГУ особами із числа 

учасників освітнього процесу масових акцій хуліганства; 

– вживає відповідних заходів у разі фіксування актів відвертого саботажу; 

– вживає відповідних заходів у разі скоєння в ІДГУ серйозних крадіжок та 

масштабних пограбувань; 

‒ вживає відповідних заходів (разом з завгоспом) у разі виявлення на території 

і в приміщеннях ІДГУ тіл загиблих учасників освітнього процесу; 

‒ у разі необхідності, вводить режим періодичного патрулювання території 

ІДГУ з метою виявлення тіл загиблих сторонніх осіб та передання їх 

правоохоронним органам, відповідним медичним установам чи міським 

утилізаційним командам. 

11.2.11.  Завідувач господарством: 

а) в мирний час: 

– конкретизує чинники, які можуть негативно впливати на господарську 

діяльність в умовах особливого періоду; 
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– відпрацьовує механізми термінового та раціонального перепланування 

господарської діяльності з урахуванням впливу на неї негативних чинників форс-

мажорних обставин; 

– вишукує та впроваджує нові (більш ефективні, завжди своєчасні, докорінно 

зрозумілі та ситуативно-гнучкі) методи керування підлеглим персоналом; 

– навчається розумно оцінювати ситуацію, яка може скластися в 

господарській сфері за форс-мажорних обставин та робити правильні аналізи і 

висновки й приймати правильні рішення на подальші дії; 

– коригує показники своїх робочих планів і програм господарського 

обслуговування освітнього процесу, у залежності від ситуацій, які можуть скластися 

в умовах особливого періоду; 

– розробляє (у разі необхідності) нові, більш гнучкі календарно-планові та 

об'ємно-кількісні нормативи з виконання практичних робіт з господарського 

обслуговування освітнього процесу з урахуванням впливу на процес можливих 

поточних форс-мажорних обставин; 

– забезпечує робочі місця (за потреби) додатковими приладами, 

інструментами, оснасткою, запасними деталями, заготовками, матеріалами,  

сировиною та інвентарем; 

– складає графіки руху предметів праці в часі і просторі в особливий період та 

доводить їх до виконавців практичних робіт; 

– складає плани робіт структурних підрозділів інженерно-експлуатаційної 

служби та окремих підлеглих працівників в умовах особливого періоду з 

урахуванням готовності до їхньої взаємозаміни або підстрахування на найбільш 

напружених чи небезпечних ділянках праці; 

– постійно вдосконалює способи і методи гнучкого регулювання ходу 

господарської діяльності, враховуючі отримані поточні результати; 

– здійснює постійний контроль за ходом мобілізаційної підготовки в 

господарській сфері; 

б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

‒ організує та контролює перехід на режим функціонування в умовах 

особливого періоду комендантами навчальних корпусів і студентських гуртожитків; 

– впроваджує оперативне управління господарськими заходами; 

‒ проводить позапланові інструктажі з господарських питань з комендантами 

навчальних корпусів і студентських гуртожитків з настанням особливого періоду та 

у подальшому ― у випадках настання серйозних змін в обстановці; 

– у разі необхідності, запроваджує режими взаємозаміни або підстрахування 

працівників господарської сфери на найбільш напружених чи небезпечних ділянках 

праці; 

‒ у разі перебоїв або повного припинення постачання господарського 

устаткування, інструментів, приладдя, інвентарю та засобів оздоблення і миття, 

вводить режим жорсткої економії і збереження цього майна та розподіляє його 

тільки по найважливіших ділянках роботи; 

‒ у разі необхідності, розпочинає використовувати господарське майно із 

мобілізаційного резерву; 
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‒ забезпечує швидку заміну пошкоджених, в наслідок форс-мажорних 

обставин, меблів в навчальних корпусах та студентських гуртожитках, віддаючи 

перевагу навчальним приміщенням; 

‒ у разі виникнення дефіциту канцелярського приладдя, забезпечує швидке 

поповнення ним потреб структурних підрозділів, віддаючи перевагу найважливішим 

підрозділам; 

‒ періодично контролює процес експлуатації побутового обладнання та 

порядок використання господарського майна; 

‒ після кожного серйозного форс-мажорного випадку проводить позапланову 

інвентаризацію побутового обладнання та господарського майна;  

‒ у разі порушення санітарно-гігієнічного режиму (в наслідок бойових дій або 

дефіциту засобів для прибирання) вживає усіх заходів для його швидкого 

відновлення, у тому числі ― нестандартних і нетрадиційних; 

‒ у разі необхідності, організує прискорене проведення оздоблювально-

ремонтних робіт (вапнувальних, фарбувальних, скляно-теслярських, сантехнічних, 

електро-технічних та інших); 

‒  у разі необхідності, проводить заходи (разом з начальником штабу 

цивільного захисту та інженером з пожежної безпеки) зі зниження запасів хімічно-, 

вибухо- та пожежо- небезпечних речовин на території ІДГУ або складування їх у 

найбільш захищених місцях та ділянках; 

‒ у разі необхідності, організує (разом з начальником штабу цивільного 

захисту) вишукування, збір та екстрене вивезення або захоронення у відведеному 

місці трупів загиблих на території ІДГУ свійських, бездомних чи диких тварин, 

прольотних птахів тощо; 

‒ у разі необхідності, організує (разом з начальником штабу цивільного 

захисту) надання найбільш постраждалим учасникам освітнього процесу 

гуманітарної допомоги, що надійшла від волонтерів, спонсорів, державних та 

громадських організацій тощо; 

‒ за потреби, організує поховання загиблих учасників освітнього процесу або 

надання підтримки в цьому їх родичам, близьким та знайомим; 

‒ надає пропозиції керівництву щодо покращення процесу господарського 

обслуговування університету та вишукування додаткових джерел поповнення 

запасів господарського майна; 

‒ складає та веде необхідну планувальну, облікову та звітну документацію. 

11.2.12.  Інженер з охорони праці: 

а) в мирний час: 

‒ прогнозує та узагальнює можливі  небезпечні ситуації в сфері праці, 

навчання та життєдіяльності учасників освітнього процесу з настанням особливого 

періоду; 

‒ проводить вступні інструктажі з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з обов’язковим включенням до інструктажу настановного матеріалу 

з правил техніки безпеки під час праці в умовах особливого періоду;  

‒ організує проведення в ІДГУ первинних, повторних, позапланових та 

цільових інструктажів з питань охорони праці та життєдіяльності з обов’язковим 

включенням до інструктажу настановного матеріалу з правил техніки безпеки під 

час праці в умовах особливого періоду; 
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‒ організує навчання з певною категорією працівників ІДГУ з питань охорони 

праці з обов’язковим включенням до навчального матеріалу правил техніки безпеки 

під час праці в умовах особливого періоду;  

‒ проводить регулярні перевірки обладнання та засобів індивідуального 

захисту, що використовуються при господарській діяльності та навчально-

виробничих процесах; 

‒ організує систему контролю за дотриманням учасниками освітнього процесу 

правил техногенної безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки праці, 

безпеки навчання, безпеки життєдіяльності та інших правил безпеки; 

‒ вживає заходів з забезпечення на території і в приміщеннях об'єктів 

нерухомості ІДГУ нормального санітарно-гігієнічного стану;  

‒ контролює проходження  попереднього  (під час прийому  на  роботу) і  

періодичних (протягом  трудової  діяльності) медичних  оглядів  працівників, 

зайнятих  на  важких  роботах  та  роботах із шкідливими  чи  небезпечними  

умовами  праці  або  таких,  де  є  необхідність  у  професійному  доборі, а також ― 

проходження  щорічних  обов’язкових  медичних  оглядів  студентів, слухачів, 

аспірантів та осіб  віком  до  21  року; 

‒ розглядає  листи, заяви, скарги та пропозиції учасників освітнього процесу з 

питань охорони праці і безпеки життєдіяльності та приймає по них відповідні 

рішення; 

б) в особливий період: 

‒ здійснює швидкий перехід на режим функціонування в умовах особливого 

періоду; 

‒ впроваджує оперативне управління системою охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

‒ оперативно вивчає та аналізує  небезпечні ситуації в сфері праці, навчання та 

життєдіяльності учасників освітнього процесу, які виникають з моменту настання 

особливого періоду та приймає відповідні міри; 

‒ проводить вступні інструктажі з питань охорони праці та життєдіяльності з 

обов’язковим включенням до інструктажу настановного матеріалу з правил техніки 

безпеки під час праці в умовах особливого періоду;  

‒ організує проведення в ІДГУ первинних, повторних, позапланових та 

цільових інструктажів з питань охорони праці та життєдіяльності з обов’язковим 

включенням до інструктажу настановного матеріалу з правил техніки безпеки під 

час праці в умовах особливого періоду; 

‒ організує прискорене навчання за скороченою програмою з питань охорони 

праці з обов’язковим включенням до навчального матеріалу правил техніки безпеки 

під час праці в умовах особливого періоду;  

‒ проводить регулярні перевірки обладнання та засобів індивідуального 

захисту, що використовуються при господарській діяльності та навчально-

виробничих процесах; 

‒ організує систему контролю за дотриманням учасниками освітнього процесу 

правил техногенної безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки праці, 

безпеки навчання, безпеки життєдіяльності та інших правил безпеки; 

‒ вживає заходів з забезпечення на території і в приміщеннях об'єктів 

нерухомості ІДГУ нормального санітарно-гігієнічного стану;  
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‒ контролює проходження  попереднього  (під час прийому  на  роботу) і  

періодичних (протягом  трудової  діяльності) медичних  оглядів  працівників, 

зайнятих  на  важких  роботах  та  роботах із шкідливими  чи  небезпечними  

умовами  праці  або  таких,  де  є  необхідність  у  професійному  доборі, а також ― 

проходження  щорічних  обов’язкових  медичних  оглядів  студентів, слухачів, 

аспірантів та осіб  віком  до  21  року; 

‒ здійснює зв’язок з медичними закладами, науковими  та іншими  

організаціями з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та  організує  

впровадження  їх  рекомендацій щодо дотримання правил техніки безпеки в умовах 

особливого періоду; 

‒ надає пропозиції керівництву щодо поліпшення роботи системи охорони 

праці та безпеки життєдіяльності; 

‒ складає та веде необхідну планувальну, контрольно-оціночну, настановну, 

облікову та звітну документацію. 

 

Стаття 12.  Права, обов’язки та статус фахівця з питань 

мобілізаційної роботи 
 

   12.1. Посада фахівця з питань мобілізаційної роботи є ключовою складовою 

системи управління в ІДГУ мобілізаційною роботою. На цього фахівця покладається 

основний об’єм організаційної та іншої роботи в мобілізаційній сфері.  

   Головною метою діяльності фахівця з питань мобілізаційної роботи є — 

організація заходів з мобілізаційної підготовки та контроль за їх виконанням у 

мирний час, а також — організація мобілізаційних дій та контроль  за їх виконанням 

в особливий період. 

12.2. Фахівець з питань мобілізаційної роботи має право: 

– віддавати всім учасникам освітнього процесу розпорядження (погоджені з 

ректором) і доручення із сфери мобілізаційної роботи та вимагати їх повноцінного 

виконання; 

– безперешкодно відвідувати структурні підрозділи та окремі ділянки 

університету з метою опрацювання мобілізаційних питань, не перешкоджаючи при 

цьому освітньому процесу; 

– періодично перевіряти і визначати ефективність проведених заходів щодо 

розв'язання поточних проблем з мобілізаційних питань в структурних підрозділах 

університету; 

– отримувати доступ до персональних даних учасників освітнього процесу та 

документації, що містить службову інформацію з мобілізаційних питань; 

– одержувати в установленому порядку від керівників структурних підрозділів 

та окремих фахівців університету інформацію, необхідну для виконання покладених 

на нього обов'язків; 

– залучати співробітників структурних підрозділів університету та працівників 

допоміжного персоналу (за згодою їх керівників) до розгляду питань або виконання 

робіт, необхідних для організації і проведення мобілізаційної підготовки або 

здійснення заходів з мобілізації; 

– подавати пропозиції щодо заохочення працівників, які позитивно відзначились 

в ході виконання заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації, а також — 
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накладання стягнень на працівників, які допустили істотні порушення законодавства 

в сфері мобілізаційної роботи та Кодексу законів про працю. 

   12.3. Фахівець з питань мобілізаційної роботи зобов’язаний: 

– вільно володіти державною мовою; 

– добре знати всі законодавчі й нормативно-правові акти, необхідні для 

здійснення повноважень та виконання обов'язків на своїй посаді; 

– чітко знати мету та зміст своєї роботи, а також перелік та зміст основних 

заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації; 

– вміти на достатньому рівні користуватись комп'ютерною, мультимедійною та 

іншою офісною й комунікаційною технікою, а також засобами спеціального зв'язку 

та закритими каналами оповіщення; 

– організовувати та контролювати виконання структурними підрозділами ІДГУ 

всіх вимог, приписів та настанов законодавчих й нормативно-правових актів з 

питань мобілізаційної підготовки; 

– вміти правильно розробляти та старанно вести всю необхідну документацію з 

мобілізаційних питань; 

– організовувати в мирний час планування, розроблення і проведення заходів з 

мобілізаційної підготовки та здійснювати контроль за їх виконанням;  

– організовувати у загрозливий період проведення заходів з мобілізації та 

здійснювати контроль за їх виконанням; 

– координувати розроблення проекту «Мобілізаційного плану на особливий 

період»; 

– брати участь у формуванні проекту основних показників «Мобілізаційного 

плану на особливий період»; 

– розробляти довгострокові та щорічні документи з мобілізаційних питань та 

вживати необхідні заходи щодо їх виконання; 

– організовувати інформаційне, науково-методологічне та навчально-методичне 

забезпечення навчального процесу з питань мобілізаційної підготовки; 

– організовувати роботу з визначення потреб і обсягів фінансування заходів з 

мобілізаційної підготовки; 

– організовувати доведення мобілізаційних завдань (замовлень) до 

відповідальних посадових осіб; 

– контролювати процес доведення мобілізаційних завдань (замовлень) до 

виконавців; 

– брати участь в укладанні договору між ІДГУ та замовником про виконання 

мобілізаційних завдань (замовлень) університетом; 

– вживати необхідних заходів щодо виконання структурними підрозділами ІДГУ 

мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період; 

– подавати пропозиції щодо передачі частини мобілізаційних завдань 

(замовлень) іншим структурним підрозділам ІДГУ у разі ліквідації (або 

реорганізації) одного із них; 

– подавати пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації 

та реалізації мобілізаційних потужностей в ІДГУ; 

– брати участь у визначені потреб в матеріально-технічних і сировинних 

ресурсах; 
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– контролювати кількісну наявність, відповідність типів та технічний стан 

засобів оповіщення, інформування, зв'язку й управління та приймати міри для 

приведення їх у постійну готовність до використання; 

– контролювати стан та рівень оснащення запасних (захищених) пунктів 

управління та приймати міри для приведення їх у постійну готовність до 

використання; 

– здійснювати контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням 

мобілізаційного резерву; 

– подавати пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду 

документації (дублікатів); 

– організовувати дослідницько-оціночну роботу з визначення реальних 

можливостей ІДГУ щодо виконання поставлених перед навчальним закладом 

мобілізаційних завдань (замовлень) та забезпечення життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в умовах особливого періоду; 

– розробляти заходи щодо раціонального використання в особливий період 

людських, матеріально-технічних, сировинних, фінансових та інших ресурсів; 

– подавати пропозиції щодо порядку організації та здійснення керування в 

особливий період; 

– забезпечувати додержання режиму секретності під час здійснення заходів з 

мобілізаційної підготовки і мобілізації; 

– виконувати графік звітності про стан мобілізаційної підготовки; 

– підвищувати свій професійний рівень згідно з чинним законодавством. 

12.4. Основними вимогами до якісних характеристик фахівця з питань 

мобілізаційної роботи є наступні приписи: 

‒ на момент працевлаштування фахівець з питань мобілізаційної роботи 

обов'язково повинен мати базову вищу освіту, необхідний освітньо-кваліфікаційний 

рівень, достатній досвід і трудовий стаж в сфері мобілізаційної роботи та 

відповідний допуск до роботи з документами, що містять службову інформацію з 

мобілізаційних питань; 

‒ для успішного виконання своїх обов’язків фахівець з питань мобілізаційної 

роботи повинен мати певні організаційні та управлінські здібності, вміти вести 

службові перемовини та переконливо обґрунтовувати свої позиції, проявляти 

толерантність, ввічливість та комунікабельність у взаємовідносинах з людьми, мати 

високий рівень відповідальності та старанності, мати навички діловодства та 

архівної роботи, мати здатність суворого дотримання режиму секретності та 

надійного збереження таємниці. 

12.5. За статусом, фахівець з питань мобілізаційної роботи:  

‒ є окремою посадовою особою, яка призначається на посаду та звільняється з 

посади ректором ІДГУ у відповідності до Закону України № 322-VIII від 10.12.71 р. 

«Про Кодекс законів про працю України». 

‒ у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо ректору ІДГУ або особі, 

яка тимчасового виконує обов'язки ректора. 

В питаннях, що стосуються мобілізаційної підготовки та мобілізації, фахівцю з 

питань мобілізаційної роботи підпорядковуються всі учасники освітнього процесу 

ІДГУ (окрім ректора університету або особи, яка його тимчасово заміщає). 
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Згідно «Класифікатору професій ДК003:2010 (КП)» фахівець з питань 

мобілізаційної роботи відноситься до угрупування ― «інженери (інші галузі 

інженерної справи)» і його посаді присвоєно код КП ― 2149.2. 

12.6. У разі тривалої відсутності фахівця з питань мобілізаційної роботи в 

ІДГУ (перебування у відпустці, у відрядженні, на військових зборах, на лікарняному 

листі) його службові обов'язки тимчасово виконує помічник ректора або, у разі 

відсутності помічника ректора ― посадова особа, призначена окремим 

розпорядженням ректора. 

12.7. Під час виконання своїх функціональних обов’язків фахівець з питань 

мобілізаційної роботи постійно взаємодіє з фахівцем з питань військового обліку 

ІДГУ, Ізмаїльським міським відділом СБУ та головним спеціалістом з питань 

мобілізаційної роботи Ізмаїльської міської ради. 

12.8. Фахівець з питань мобілізаційної роботи підзвітний: 

‒ ректорату ІДГУ; 

‒ головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи департаменту освіти і 

науки Одеської облдержадміністрації; 

‒ головному спеціалісту сектору мобілізаційної роботи Міністерства освіти і 

науки України. 

 

Стаття 13.  Права, обов’язки та статус фахівця з військового обліку 
 

13.1. Посада фахівця з військового обліку є складовою ланкою системи 

управління в ІДГУ мобілізаційною підготовкою в мирний час та мобілізацією в 

особливий період. 

 Головною метою діяльності фахівця з військового обліку у мирний час є — 

ведення військового обліку військовозобов’язаних, резервістів та осіб призовного 

віку із числа учасників освітнього процесу, бронювання військовозобов’язаних 

працівників за  ІДГУ на період воєнного часу та планування своєчасної заміни 

мобілізованих працівників ІДГУ. 

Головною метою діяльності фахівця з військового обліку у загрозливий період 

або воєнний час є — забезпечення гарантованого та швидкого оповіщення 

військовозобов’язаних, резервістів та (у разі необхідності) осіб призовного віку про 

мобілізацію та всебічне сприяння їхньому вчасному прибуттю до пункту, вказаному 

у повістці військкомату. 

13.2. Фахівець з військового обліку має право: 

– безперешкодно відвідувати структурні підрозділи та окремі ділянки 

університету з метою опрацювання питань військового обліку, не перешкоджаючи 

при цьому освітньому процесу; 

– отримувати доступ до персональних даних учасників освітнього процесу, 

перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи документи у 

військовозобов’язаних і призовників; 

– отримувати доступ до документації, що містить службову інформацію з питань 

військового обліку; 

– контролювати та вимагати виконання призовниками і військовозобов’язаними 

правил військового обліку; 
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– організовувати проведення у робочий (навчальний) час за узгодженим з 

керівництвом графіком настановних лекцій-бесід з виховної роботи з 

військовозобов’язаними та особами призовного віку щодо ведення військового 

обліку та дотримання і виконання відповідних вимог у цій сфері; 

– вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо прийняття на роботу, 

переміщення на інші посади військовозобов’язаних та осіб призовного віку; 

– подавати пропозиції щодо заохочення працівників, які позитивно відзначились 

в питаннях військового обліку, а також — накладання стягнень на працівників, які 

допустили істотні порушення законодавства в сфері військового обліку та Кодексу 

законів про працю. 

   13.3. Фахівець з військового обліку зобов’язаний: 

– вільно володіти державною мовою; 

– добре знати всі законодавчі й нормативно-правові акти, необхідні для 

здійснення повноважень та виконання обов'язків на своїй посаді; 

– чітко знати мету та зміст своєї роботи, а також перелік та зміст основних 

заходів з ведення військового обліку; 

– вміти на достатньому рівні користуватись комп'ютерною, мультимедійною та 

іншою офісною й комунікаційною технікою, а також засобами спеціального зв'язку 

та закритими каналами оповіщення; 

– організовувати та контролювати виконання структурними підрозділами ІДГУ 

всіх вимог, приписів та настанов законодавчих й нормативно-правових актів з 

питань військового обліку; 

– вміти правильно розробляти та старанно вести всю необхідну документацію з 

питань військового обліку; 

– безпосередньо забезпечувати ведення військового обліку військовозобов’яза-

них і призовників та бронювання військовозобов’язаних за ІДГУ у мирний час і на 

період мобілізації та воєнного часу; 

– планувати роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників та бронювання за ІДГУ військовозобов’язаних 

у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу; 

– приймаючи на роботу громадян, перевіряти наявність у них військово-

облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або 

тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, у призовників — 

посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлювати, чи перебувають 

вони на військовому обліку у військовому комісаріаті;  

– забезпечувати повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і 

призовників ІДГУ за правилами і формами, установленими Міністерством оборони і 

Державною службою статистики України; 

– систематично звіряти особові картки працівників і тих, хто навчається, із 

записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних 

дільниць і подати ці картки не рідше одного разу на рік до військових комісаріатів; 

– систематично обліковувати зміни у військовозобов’язаних і призовників 

сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, технічної 

підготовки, освіти і в п’ятиденний строк вносити ці зміни до особових карток та 

повідомляти про них у відповідні військові комісаріати у семиденний строк; 



58 
 

– приймати під розписку від військовозобов’язаних і призовників військово-

облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими 

картками, списками військовозобов’язаних і призовників та для інших потреб; 

– вчасно оформлювати бронювання військовозобов’язаних за ІДГУ на період 

мобілізації та на воєнний час; 

– складати плани заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний 

час, розробляти заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, 

які підлягають призову до складу Збройних Сил України, інших військових 

формувань; 

– 15-денний термін оформлювати бронювання вперше прийнятих або 

призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них 

військово-облікових ознак (склад, військово-облікова спеціальність (ВОС), ступінь 

придатності до військової служби, вік, тощо), якщо вони підлягають бронюванню 

згідно з переліком та повідомляти про це військові комісаріати. 

– вести облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку; 

– подавати щороку в грудні до військового комісаріату список юнаків, які 

підлягають приписці до призовної дільниці, якщо є така категорія призовників, якщо 

нема — письмово повідомляє про це військовий комісаріат; 

– забезпечувати оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу 

військових комісаріатів і сприяти їхньому вчасному прибуттю за викликом; 

– у 7-денний строк повідомляти у військові комісаріати про військовозобов’яза-

них і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених із роботи 

(відрахованих із навчального закладу); 

– брати на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміни в 

стані здоров’я, і один раз на місяць повідомляти про це військові комісаріати, де 

вони перебувають на військовому обліку; 

– проводити роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і призовників 

щодо військового обліку; 

– вести Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та 

бронювання; 

– складати звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних (за 

формою № 6-б); 

– щорічно подавати ректору ІДГУ доповідь про стан роботи з бронювання 

військовозобов’язаних; 

– постійно взаємодіяти з підрозділами військового комісаріату, надавати їм 

допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань. 

13.4. Виходячи із вимог і приписів своїх посадових обов’язків, фахівець з 

військового обліку обов’язково повинен знати: 

– нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за 

підприємством на період мобілізації та воєнного часу; 

– правила документообігу в навчальному закладі; 

— чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, 

військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової 

служби; 
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– кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи 

на підприємстві; 

– кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні зобов’язання та 

підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та прибуття до збірних 

пунктів; 

– кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають 

мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві; 

– кількість військовозобов’язаних, які працюють, і можливість переміщення їх 

на посади замість військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією; 

– кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил 

України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які 

залишаються в ІДГУ. 

13.5. Основними вимогами до якісних характеристик фахівця з військового 

обліку є наступні приписи: 

‒ на момент працевлаштування фахівець з військового обліку обов'язково 

повинен мати базову або неповну вищу освіта відповідного напряму підготовки 

(бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи та відповідний 

допуск до роботи з документами, що містять службову інформацію з питань 

військового обліку; 

‒ для успішного виконання своїх обов’язків фахівець з військового обліку 

повинен мати певні організаційні здібності, проявляти толерантність, ввічливість та 

комунікабельність у взаємовідносинах з людьми, мати високий рівень 

відповідальності та старанності, мати навички діловодства та архівної роботи, мати 

здатність суворого дотримання режиму секретності. 

13.6.  За статусом, фахівець з військового обліку:  

‒ є окремою посадовою особою, яка призначається на посаду та звільняється з 

посади ректором ІДГУ у відповідності до Закону України № 322-VIII від 10.12.71 р. 

«Про Кодекс законів про працю України». 

‒ у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо ректору ІДГУ або особі, 

яка тимчасового виконує обов'язки ректора. 

В питаннях, що стосуються військового обліку, фахівцю з військового обліку 

підпорядковуються всі учасники освітнього процесу ІДГУ (окрім ректора 

університету або особи, яка його тимчасово заміщає). 

13.7. У разі тривалої відсутності фахівця з військового обліку в ІДГУ 

(перебування у відпустці, у відрядженні, на військових зборах, на лікарняному 

листі) його службові обов'язки тимчасово виконує один із інспекторів відділу кадрів 

або інша особа, призначена розпорядженням ректора. 

13.8. Під час виконання своїх функціональних обов’язків фахівець з військового 

обліку постійно взаємодіє з фахівцем з питань мобілізаційної роботи ІДГУ та 

головним спеціалістом з військового обліку Ізмаїльської міської ради. 

13.9. Фахівець з питань мобілізаційної роботи підзвітний: 

‒ ректорату ІДГУ; 

‒ начальнику відділу обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання 

військовозобов’язаних Ізмаїльського міськрайвійськкомату; 

‒ головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи департаменту освіти і 

науки Одеської облдержадміністрації; 
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‒ головному спеціалісту сектору мобілізаційної роботи Міністерства освіти і 

науки України. 

 

Розділ ІІІ.  Секретність та відповідальність в сфері 

мобілізаційної роботи 
 

Стаття 14.  Забезпечення режиму секретності 
 

Робота з мобілізаційними документами та проведення заходів, пов'язаних з 

мобілізаційною підготовкою в ІДГУ проводяться з дотриманням суворої 

відповідності до вимог Закону України № 3855-ХІІ від 21.01.94 р. «Про державну 

таємницю», постанови Кабінету Міністрів України № 939 (ДСК) від 18.12.13 р. 

«Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», 

постанови Кабінету Міністрів України № 736 від 19.10.16 р. «Типова інструкція про 

порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», наказу Служби 

безпеки України № 440 від 12.08.05 р. «Про звід відомостей, що становлять 

державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання. 

 

Стаття 15.  Відповідальність за порушення в сфері  

мобілізаційної роботи 
 

15.1. У відповідності до закону України № 8073-Х від 07.12.84 р. «Кодекс 

України про адміністративні порушення (КУпАП)» та закону України № 1357-ІХ від 

30.03.21 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення 

військового обліку» передбачається наступна адміністративна відповідальність 

посадових осіб, відповідальних за мобілізаційну роботу та військовий облік в 

ІДГУ: 

‒ за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і 

мобілізацію ― накладається штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (від 3400 грн. до 5100 грн.), згідно ч. 1 ст. 2101 КУпАП; 

‒ за повторне, протягом року, порушення законодавства про оборону, 

мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а також здійснення такого порушення в 

особливий період ― накладається штраф у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (від 5100 грн. до 8500 грн.), згідно ч. 2 ст. 2101 КУпАП. 

15.2. У відповідності до закону України № 8073-Х від 07.12.84 р. «Кодекс 

України про адміністративні порушення (КУпАП)» та закону України № 1357-ІХ від 

30.03.21 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення 

військового обліку» передбачається наступна адміністративна відповідальність 

учасників освітнього процесу ІДГУ, окрім посадових осіб, вказаних у п.15.1: 

‒ за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і 

мобілізацію ― накладається штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (від 1700 грн. до 3400 грн.), згідно ч. 1 ст. 2101 КУпАП; 
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‒ за повторне, протягом року, порушення законодавства про оборону, 

мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а також здійснення такого порушення в 

особливий період ― накладається штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (від 3400 грн. до 5100 грн.), згідно ч. 2 ст. 2101 КУпАП. 

15.3. У відповідності до закону України № 8073-Х від 07.12.84 р. «Кодекс 

України про адміністративні порушення (КУпАП)» та закону України № 1357-ІХ від 

30.03.21 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення 

військового обліку» передбачається наступна адміністративна відповідальність 

призовників, військовозобов’язаних і резервістів із числа учасників освітнього 

процесу ІДГУ: 

‒ за порушення правил військового обліку ― накладається штраф у розмірі від 

30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 850 грн.), 

згідно ч. 1 ст. 210 КУпАП; 

‒ за повторне, протягом року, порушення правил військового обліку, а також 

здійснення такого порушення в особливий період ― накладається штраф у розмірі 

від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн. до 1700 

грн.), згідно ч. 2 ст. 210 КУпАП; 

‒ за зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності 

― накладається штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 510 грн. до 850 грн.), згідно ч. 1 ст. 211 КУпАП; 

‒ за повторне, протягом року, зіпсуття військово-облікових документів чи 

втрату їх з необережності, а також здійснення такого порушення в особливий 

період ― накладається штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (від 850 грн. до 1700 грн.), згідно ч. 2 ст. 211 КУпАП. 

15.4. У відповідності до закону України № 2341-ІІІ від 05.04.01 р. 

«Кримінальний кодекс України (ККУ)» та закону України № 1357-ІХ від 30.03.21 р. 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» 

передбачається наступна кримінальна або адміністративна відповідальність 

призовників, військовозобов’язаних і резервістів із числа учасників освітнього 

процесу ІДГУ: 

‒ за ухилення від військового обліку ― караються виправними роботами на 

строк до 1-го року або накладається штраф у розмірі від 300 до 500 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 грн. до 8500 грн.), згідно 

ч. 1 ст. 337 ККУ; 

‒ за ухилення від військових зборів ― караються виправними роботами на 

строк до 2-х років або накладається штраф у розмірі від 500 до 700 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн. до 11900 грн.), згідно 

ч. 2 ст. 337 ККУ; 

‒ за ухилення від призову на військову службу ― караються позбавленням волі 

на строк від 3-х до 5-ти років, згідно ст. 336 ККУ. 

 

   

   

Фахівець з питань мобілізаційної роботи ______________________ Лук’ян Ю.М. 
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Додатки: 
 

Додаток 1 
 

Загальний перелік основних документів,  

необхідних для організації і ведення мобілізаційної роботи 
 

1.  Законодавчі та нормативно-правові акти 
 

1.1.  Довгострокові документи 
 

1.   Закон України № 1556-VІІ від 01.07.14 р. «Про вищу освіту». 

2.   Закон України № 1932-ХІІ від 06.12.91 р. «Про оборону України». 

3.   Закон України № 2198-ІV від 18.11.04 р. «Про організацію оборонного 

      планування».  

4.   Закон України № 2469-VIІІ від 21.06.18 р. «Про національну безпеку України». 

5.   Закон України № 1934-ХІІ від 06.12.91 р. «Про Збройні Сили України». 

6.   Закон України № 2232-ХІІ від 25.03.92 р. «Про військовий обов’язок і військову 

      службу». 

7.   Закон України № 3543-ХІІ від 21.10.93 р. «Про мобілізаційну підготовку та 

      мобілізацію». 

8.   Закон України № 51/97-ВР від 24.01.97 р. «Про державний матеріальний резерв». 

9.   Закон України № 389-VIII від 12.05.15 р. «Про правовий режим воєнного стану». 

10. Закон України № 2332-ІІІ від 22.03.01 р. «Про страховий фонд документації  

      України». 

11. Закон України № 3855-ХІІ від 21.01.94 р. «Про державну таємницю». 

12. Закон України № 922-VІІІ від 25.12.15 р. «Про публічні закупівлі». 

13. Закон України № 8073-Х від 07.12.84 р. «Кодекс України про адміністративні 

      правопорушення (КУпАП)». 

14. Закон України № 1357-ІХ від 30.03.21 р. «Про внесення змін до деяких 

      законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання 

      військового обов’язку та ведення військового обліку». 

15. Розпорядження Президента України № 216 від 23.03.97 р. «Про Структуру 

      мобілізаційного плану України на особливий період, основні його показники та 

      орієнтовні переліки оперативно-мобілізаційних документів». 

16. Постанова Кабміну України № 1921 від 28.12.2000 р. «Про затвердження 

      Положення про військово-транспортний обов’язок».  

17. Постанова Кабміну України № 587 від 27.04.06 р. «Про затвердження Типового 

      положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого 

      державного органу». 

18. Постанова Кабміну України № 45-дск від 04.02.15 р. «Про затвердження 

      Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, 

      іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та 

      підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний 

      час».  

19. Постанова Кабміну України № 921 від 07.12.16 р. «Про затвердження Порядку 

      організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних». 
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20. Постанова Кабміну України № 796 від 11.10.17 р. «Про затвердження Порядку 

      проведення перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності національної 

      економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 

      самоврядування, підприємств, установ і організацій, адміністративно- 

      територіальних одиниць України». 

21. Постанова Кабміну України № 1043-0039 від 05.12.18 р. «Про затвердження 

      Мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період»  

22. Постанова Кабміну України № 733 від 27.09.17 р. «Про затвердження 

      Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 

      надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту». 

23. Розпорядження Кабміну України № 493-р від 18.03.15 р. «Про затвердження 

      Переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню 

      на період мобілізації та на воєнний час». 

24. Постанова Кабінету Міністрів України № 939 (ДСК) від 18.12.13 р. «Порядок 

      організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах 

      місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях». 

25. Постанова Кабінету Міністрів України № 736 від 19.10.16 р. «Типова інструкція 

      про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів 

      та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію». 

26. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономіки)  

      № 19-т від 30.11.99 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

      розроблення мобілізаційного плану на особливий період міністерствами, іншими 

      центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними органами, 

      підприємствами, установами, організаціями України». 

27. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1080 від 06.08.19 р. «Про 

      затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення мобілізаційного 

      плану закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями 

      Міністерства освіти і науки України». 

28. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1400 від 21.11.16 р. «Про 

      затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей 

      дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань 

      безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту». 

29. Наказ Служби безпеки України № 440 від 12.08.05 р. «Про звід відомостей, що 

      становлять державну таємницю». 

30. Наказ Міністерства оборони України № 660 від 15.12.10 р. «Інструкції з 

      організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в 

      органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і 

      навчальних закладах»; 

31. Спільний наказ Держкомстату і Міністерства оборони України № 495/656 від 

      25.12.09 р. «Типова форма первинного обліку № П-2». 

32. Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації № 1-р/т від 

      27.03.19 р. «Про доведення до підприємств, організацій, установ і закладів 

      Одеської області мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період». 

33. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-107 від 20.02.18 р. «Щодо 

      організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на 

      воєнний час». 



64 
 

34. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-528 від 22.08.19 р. «Про 

      доведення мобілізаційних завдань та розроблення мобілізаційних планів». 

35. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-705 від 14.11.19 р. «Про 

      укладання договорів». 

36. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-528 від 14.11.19 р. «Про 

      підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації». 
  

1.2.  Щорічні документи 
 

1.   Наказ Міністерства освіти і науки України № ___ від _________ р. «Про стан 

      військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів за 

      (минулий) рік та завдання на (поточний) рік». 
 

2.  Документи університетського рівня 
 

2.1.  Довгострокові документи 
 

1.   «Положення про організацію мобілізаційної роботи в ІДГУ». 

2.   Наказ по ІДГУ № 141-О від 15.11.19 р. «Про призначення на посаду фахівця з 

      питань мобілізаційної роботи». 

3.   Наказ по ІДГУ № 158 від 20.11.19 р. «Про організацію в ІДГУ мобілізаційної  

      підготовки». 

4.   Наказ по ІДГУ № 141-О від 15.11.19 р. «Про призначення на посаду фахівця з 

      військового обліку». 

5.   Наказ по ІДГУ № 158 від 20.11.19 р. «Про організацію в ІДГУ військового 

      обліку». 

6.   Наказ по ІДГУ № 160 від 21.11.19 р. «Про затвердження списку працівників, 

      яким надано допуск до роботи з документами, що містять службову інформацію 

      з мобілізаційних питань». 

7.   Посадова інструкція фахівця з питань мобілізаційної роботи. 

8.   Посадова інструкція фахівця з військового обліку. 

9.   «План розвитку й удосконалення системи мобілізаційної підготовки в ІДГУ на 

      2021 ‒ 2025 роки». 

10. «Мобілізаційний план на особливий період». 

11. Договір № ___ від ___________ р. між Департаментом освіти і науки Одеської 

      обласної державної адміністрації та ІДГУ «Про виконання Ізмаїльським 

      державним гуманітарним університетом мобілізаційних завдань (замовлень) на 

      особливий період». 

12. Розпорядження фахівця з питань мобілізаційної роботи № 1 від 21.11.19 р. «Про 

      надання структурними підрозділами ІДГУ інформації, необхідної для складання 

      мобілізаційного плану на особливий період».  

13. «Схема організації та управління мобілізаційною роботою в ІДГУ». 

14. «План-графік підвищення кваліфікації з мобілізаційних питань». 
 

2.1.  Щорічні документи 
 

1.   Наказ по ІДГУ «Про організацію мобілізаційної підготовки у (поточному) році». 

2.   «План основних заходів з мобілізаційної підготовки у (поточному) році». 

3.   Плани основних заходів з мобілізаційної підготовки в структурних підрозділах  
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      в (поточному) році. 

4.   «План-графік проведення комплексних і цільових перевірок ходу мобілізаційної 

      підготовки в ІДГУ в (поточному) році». 

5.   «План-графік проведення комплексних і цільових перевірок рівня мобілізаційної 

      готовності ІДГУ в (поточному) році». 

6.   Пакет строкових і поточних обліково-звітних документів з питань проведення 

      мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності. 
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Додаток 2 
 

Перелік документації, необхідної для організації та здійснення  

навчально-тренувальних заходів з мобілізаційної підготовки 
 

Крім основних документів, необхідних для організації і ведення 

мобілізаційної роботи, які вказані в Додатку 1 до цього Положення, в ІДГУ повинна 

розроблятися низка довгострокових і щорічних документів, необхідних для 

організації та здійснення навчально-тренувальних заходів з питань мобілізаційної 

підготовки. 
 

1.  Довгострокові документи 
 

1.   «Методичний посібник з питань організації і проведення мобілізаційної 

      підготовки». 

2.   «Навчальна програма з питань мобілізаційної підготовки». 

3.   «Курс лекцій з питань мобілізаційної підготовки». 

4.   «План-графік проведення штабних об'єктових тренувань з мобілізаційних  

      питань у 2021 ‒ 2025 роках». 

5.   «План-графік проведення підвищення кваліфікації з мобілізаційних питань у 

      2021 ‒ 2025 роках». 
 

2.  Щорічні документи 
 

1.   «Навчальний план мобілізаційної підготовки в (поточному) році». 

2.   «Індивідуальні завдання з питань мобілізаційної підготовки на (поточний) рік». 

3.   Наказ по ІДГУ «Про підготовку та проведення штабного об'єктового тренування 

      з мобілізаційних питань у (поточному) році». 

4.   «Календарний план підготовки до проведення штабного об'єктового тренування 

      з мобілізаційних питань в (поточному) році». 

5.   «План-хід проведення штабного об'єктового тренування з мобілізаційних 

      питань в (поточному) році». 

6.   «Звіт про результати проведення штабного об'єктового тренування з 

      мобілізаційних питань в (поточному) році». 

7.   «План усунення недоліків, виявлених під час проведення штабного об'єктового  

      тренування з мобілізаційних питань в (поточному) році». 

8.   «Список працівників, що проходять внутрішнє навчання з мобілізаційних 

      питань в (поточному) році». 

9.   «Список працівників, що проходять зовнішнє навчання (підвищення 

      кваліфікації) з мобілізаційних питань в (поточному) році». 

10. «Розклад проведення занять з мобілізаційної підготовки в (поточному) році». 

11. «Журнал обліку занять з мобілізаційної підготовки в (поточному) році». 

12. «Відомість результатів виконання індивідуальних завдань з мобілізаційних 

      питань в (поточному) році». 

13. «Відомість результатів складання підсумкового заліку з питань мобілізаційної 

      підготовки в (поточному) році». 
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Додаток 3 

 

СХЕМА 

організації та управління мобілізаційною роботою в ІДГУ 
 
 
 
            облік і контроль  
 

 

 
 
 
 
 управління і контроль                      отримання звітування 
 
 
 

  
     головування 

 

 

    
                                                 управління та контроль                    отримання звітування організація перевірок 

 

 

  

                                                                                        управління і 
                                                                                         контроль 
 

 

 

 управління і контроль                 перевірки управління і контроль 

 

Ректор 
 

Ректорат 

 

Фахівець з питань 
мобілізаційної роботи 

 

Керівники структурних 
підрозділів 

 
Працівники структурних підрозділів 

 
Окремі фахівці 

 

Фахівець з військового 
обліку 

 

Військовозобов’язані,  

призовники та резервісти 
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