
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _________________ 20__ року            м. Кременець              № __________

Про координаційний штаб з питань 
розгортання та організації роботи 
пунктів незламності на території 
Кременецького району

    Відповідно до законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, 
,,Про правовий режим воєнного стану”, ,,Про оборону України”, указів 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного 
стану в Україні” і № 68/2022 ,,Про утворення військових адміністрацій”, 
від 7 листопада 2022 року № 757/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного 
стану в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 року 
№ 1418 ,,Про утворення Координаційного штабу з питань розгортання та 
організації роботи пунктів незламності”, на виконання розпорядження голови 
Тернопільської обласної військової адміністрації від 30 грудня 2022 року 
№ 958/01.02-01 ,,Про координаційний штаб з питань розгортання та організації 
роботи пунктів незламності на території області”, з метою координації 
розгортання та діяльності пунктів незламності у разі загрози та / або виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з припиненням (порушенням) роботи систем 
централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і 
теплопостачання та усіх видів електронних комунікаційних послуг в умовах 
воєнного стану:

1.  Утворити координаційний штаб з питань розгортання та організації 
роботи пунктів незламності на території Кременецького району (далі – районний 
координаційний штаб) у посадовому складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про районний координаційний штаб, що 
додається.
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3.  Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження 

Кременецької районної військової адміністрації від 29 листопада 2022 року 
№ 115/02-02 „Про організацію виконання на території Кременецького району 
розпорядження Тернопільської обласної військової адміністрації 
від 22 листопада 2022 року № 818/01.02-01”. 

            4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
начальника Кременецької районної військової адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків.  

Начальник військової 
адміністрації                                                                                   Віталій КУДЛАК       

 Василь Хортик

 Віталій Грушко

 Роман Березовський

 Зоряна Павлюк

             Катерина Калітка
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                                       Додаток 

                                                                                  до розпорядження начальника                      
                                                                                  районної військової адміністрації

                        _____________№____________

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи 

пунктів незламності на території Кременецького району

Начальник районної військової адміністрації, голова районного 
координаційного штабу

Перший заступник начальника районної військової адміністрації, заступник 
голови районного координаційного штабу

Начальник відділу економіки, сільського господарства та цивільного захисту 
управління соціально – економічного розвитку територій районної військової 
адміністрації, секретар районного координаційного штабу

Члени районного координаційного штабу:

Борсуківський сільський голова (за згодою)

Вишнівецький селищний голова (за згодою)

Лопушненський сільський голова (за згодою)

Великодедеркальський сільський голова (за згодою)

Кременецький міський голова (за згодою)

Почаївський міський голова (за згодою)

Шумський міський голова (за згодою)

Лановецький міський голова (за згодою)

Керівник апарату районної військової адміністрації

Начальник управління соціально – економічного розвитку територій районної 
військової адміністрації

Завідуач сектору цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 
та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг районної
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військової адміністрації

Завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
районної військової адміністрації

Начальник Кременецького районного управління ГУ ДСНС України у 
Тернопільській області (за згодою)

Начальник Кременецького районного відділу поліції ГУНП у Тернопільській 
області (за згодою)

Начальник управління соціально –
економічного розвитку територій
районної військової адміністрації                                  Роман БЕРЕЗОВСЬКИЙ    
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                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                     Розпорядження начальника
                     районної військової адміністрації

                                                                        _______________№__________

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційний штаб з питань розгортання та організації роботи 

пунктів незламності на території Кременецького району

          1. Районний координаційний штаб є тимчасовим консультативно - 
дорадчим органом районної військової адміністрації та утворений з метою 
сприяння координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, державних 
органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання 
державної, а також приватної форми власності (за згодою) з питань розгортання 
та організації роботи пунктів незламності.

          2. Районний координаційний штаб у своїй діяльності керується 
Конституцією та законами України, а також указами Президента України і 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції 
та законів України, актами Кабінету Міністрів України, обласної та районної 
військових адміністрацій і цим положенням.

          3. Основними завданнями районного координаційного штабу є: 
          1) сприяння координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, 
інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 
господарювання державної, а також приватної форми власності (за згодою) з 
питань розгортання та організації роботи пунктів незламності; 
          2) підготовка пропозицій щодо утворення місцевих штабів з питань 
розгортання та організації роботи пунктів незламності із залученням до їх 
складу організаторів пунктів незламності; 
          3) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань, що 
виникають під час розгортання та організації роботи пунктів незламності.

          4. Районний координаційний штаб відповідно до покладених на нього 
завдань: 
          1) проводить моніторинг та аналіз заходів щодо розгортання та 
організації роботи пунктів незламності; 
          2) подає районній військовій адміністрації розроблені за результатами 
своєї роботи рекомендації та пропозиції.

          5. Районний координаційний штаб має право: 
          1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
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інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
          2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів 
(за згодою); 
          3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 
заходів; 
          4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань 
постійні або тимчасові робочі підгрупи.

            6. Районний координаційний штаб під час виконання покладених на нього 
завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та міжнародними організаціями.

  7. Персональний склад районного координаційного штабу затверджується 
головою районного координаційного штабу. Районний координаційний штаб 
утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та його членів.

          8. Формою роботи районного координаційного штабу є засідання, що 
проводяться за рішенням голови районного координаційного штабу. Голова 
районного координаційного штабу може прийняти рішення про проведення 
засідання районного координаційного штабу у режимі реального часу (он-лайн) 
з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або 
про участь члена районного координаційного штабу в такому режимі у 
засіданні координаційного штабу.

          9. Засідання районного координаційного штабу веде його голова, а у разі 
його відсутності — заступник.

          10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях районного 
координаційного штабу забезпечує його секретар.

          11. Засідання районного координаційного штабу вважається 
правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

          12. Голова районного координаційного штабу координує його роботу та 
забезпечує  узгодженість дій членів районного координаційного штабу під час 
виконання покладених на нього завдань.

          13. Районний координаційний штаб на своїх засіданнях розробляє 
пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції. 
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів районного 
координаційного штабу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
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головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі 
засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і 
надсилається всім членам координаційного штабу та районній військовій 
адміністрації. Член районного координаційного штабу, який не підтримує 
пропозиції та рекомендації, може викласти свою окрему думку у письмовій 
формі, що додається до протоколу засідання.

          14. Пропозиції та рекомендації районного координаційного штабу 
можуть бути реалізовані шляхом прийняття розпорядчого акту районної 
військової адміністрації, проєкт якого вносить управління соціально – 
економічного розвитку територій районної військової адміністрації.

          15. Організаційне, інформаційне, матеріально - технічне забезпечення 
діяльності районного координаційного штабу здійснює районна військова 
адміністрація.

Начальник управління соціально –
економічного розвитку територій
районної військової адміністрації                                Роман БЕРЕЗОВСЬКИЙ


