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3. Функцii

3.1. ПлануванЕя мобiлiзацiйноi робOти в унiверситетi.

3.2. Виконання планiв мобiлiзацiйноТ пiдготовки.

3.3. Оргшliзацiя i керiвництво розробкою планiв i докуплентiв по переведенню

унiверситету на режим роботи в р[овil( особливою перiоry.

3.4. Забезпечення взаемодii з штабом цивiльноi оборони унiверситету питань

узгодження планiв цивiльноi оборони з мобiлiзацiйними планами та планаI\,Iи
?.мооlлlзацrино1 пlдготовки.

3.5. Ведення персонаJIьного облiку, бронюваrrня вiйськовозобов'язаних,
ВЗаемОдiя з вiЙськовими комiсарiатами з питань облiку, бронювання

.9 Р a .вlиськовозооов'язаних та rx оповlщення.

3.6. Пiдготовка звiтiв про стаJI мобiлiзацiйноi пiдготовки вiйськового облiку i
брошоваlrня.

3.7. Розробка i внесення IIропозицiй про полiпшення оргаrriзацii та веденЕя
мобiлiзацiйноi пiдготовки, облiку та брошовання вiйськовозобов'язанЕх.

3.8. Контроль за виконанням нормативнID( i диреlстивних документiв з
?.мобiлiзацiйноi пiдготовкио облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних,

дотриманням режиму таемницi.

4. Права

л Вiйськово-мобiлiзацiйний вiддiл ма€ право:

4.1. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв необхiднi вiдомостi та

розрa>(унки з питаIIь вiйськово-мобiлiзацiйноi роботи, направJIення
вiйськовозобов'язаниr( до вiйськово-мобiлiзащiйного вiддi.гry та вiйськового
KoMicapiary.

4.2. Контролювати дiяльнiсть структ}рних пiшlоздiлiв з питань вiйськово-
мобiлiзаIдiйноi роботи.

4.3. Вимагати вiд вiйськовозобов'язанID( i призовникiв виконання закону
Уlgаihи ,,Про загаJIьний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" i чiткого
виконанЕя правил вiйськового облiку.

4.4. Вносити цропозицii pelcTopy про заохочення працiвникiв, якi сумпiнно
викоЕують обов'язки з питшIь мобiлiзаIliйноi пiдютовки i вiйськового облiку, а



також накпадання стягнень на осiб, якi порушyIоть вимоги законодавчих i
нормативних aKTiB з цих питань.

5. Обов'язкп

Вiйськово-мобiлiзацiйпий вцдiл зобов' язаний :

5.1. ГI"гlанувати i органiзовувати робоry по виконанню планiв мобiлiзацiйноI

пiдготовки.

5.2. Органiзовувати i гrроводити в мирний час необхiднi зшсоди, сцрямовшri на

найбiльш ефеlстивну дiяльнiсть унiверситету в yllloвil( особливого перiоду i
военний час, збереження науковю( кадрiв, професорсько-викJIадацького,

навчаJIьно-допомiжного i юсподарсько-обсJryговуючого персопагry,

обладнання, апаратури i документiв.

5.3. Оргшliзовувати i забезпеtryвати методиЕIне керiвництво розробкою i
кореryванЕям мобiлiзацiйного плаЕу на розрахунковий piк, оперативних

документiв першою перiоry мобiлiзацiйtrого розгOртання.

5.4. Гоryвати для cTpyKTypHIoc пiдроздiлiв обов'язковi для виконання вказiвки

щодо впровадження в життя рiшень з питань планування, методологiчного та

методичного забезпечення мобiлiзацiйноi пiдютовки та Bi йськового облiку.

5.5. Виконрати необхiднi комплекснi роботи.

5.6. Забезпечувати взаемодiю з вiйськовими комiсарiаталп,Iи з питань облiКУ i

бронювання вiйськовозобов'язанID(.

5.7. Праlдювати спiльно з вiддiлом кqдрiв по завчаснiй пiдготовцi замiни К4дРiВ,

якi призиваються до Збройнкх Сил УкраiЪи по мобiлiзаlдiТ.

5.8. flгlанувати i органiзовувати навчання керiвного скпаду i складу дiючого по

мобiлiзацiйному плану, заходи з вiйськовозобов'язаними.

5.9. Розробляти плани по пiдготовцi i rrроведенню навчань i тренувань по

моошrзацrйнrй пцготовцl унверситету.

5.10. Брати участь у розробцi довюстроковID( i поточнlтх планiв унiверситету з

метою максимшIьного врil(ування в нкх забезпечення роботи в особливий

перiод i военний час.

5.11. Органiзовувати i розробляти пропозицii з питань органiзацii та ведення

мобiлiзацiйноi пiдютовки з метою ik полiпшення та пiдвищення ефективностi.

5.12. Вести оперативний i документалъний облiк i подавати в устаIIовленому



порядку листи, донесення, звiти i доповiдi до вiйськових KoMicapiaTiB i
MiHicTepcTBa освiти i науки Украihи та MiHicTepcTBa охорони здоров'я.

5.13. Аналiзувати матерiали перевiрок стаIry вiйськово-мобiлiзацiйноi роботи,
вiйськового облiку i бронюваIIЕя цредставникaми MiHicTepcTBa оборони i
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, вживати заходи по усуненню виявлених у
ходi перевiрок недолiкiв.

5.14. Здiйснювати контроль за Rиконанням робiт вiйськово-мобiлiзацiйного
харакгеру в суворiй вiдповiдностi з lнструкrдiею, Iцо затверджу€ться

,Щержкомсекретiв.

5.15. Контролювати виконання наrсазiв, вказiвок i розпоряджень MiHicTepcTBa

освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи i ректора унiверситету
по мобiлiзацiйнiй пiдготовцi, вiйськовопdу облiку та бронюванню.

л

б. Вiдповiдальнiсть

Вiйськово-мобiлiзацiйнпй вhдiл несе колектпвну вiдповИальнiсть за:

6.1. Невчасне i ненапежне виконання покJIадених на нього завдань, функцiй i
обов'язкiв.

6.2. Недотримання вимог чинIIого законодавства та внутрiшнiх органiзацiйно-
нормативниr( дощументiв при здiйсненнi функцiй, покпадених на вiйськово-

мобiлiзацiйний вiддiл.

6.З. Недостовiрнiсть статистичноi звiтностi, вiдомостей та iнформацii, що

А наJIежатьдокомпетенцiiвiйськово-мобiлiзацiйноговiддiпу.

7. Струlсгура, штатп, керiвнпцтво та органiзацiя роботи

7.|. Чисельнiсть, i посадовi окJIади тrрацiвникiв вiйськово-мобiлiзацiйного
вiддiпу встановJIюються вiдповiдно до Положення про вiйськовий облiк

2l .
вiйськовозобов'язаних i гrризовникiв, затвердженого поста}Iовою Кабiнеry

MiHicTpiB Украihи вiд 9 червня |994 року М 377.

7.2. Начаtльник i пршцiвники вiйськово-мобiлiзацiйного вiддilry призначаIоться i
звiльrrяються з посади накtr}ом ректора унiверситеry.

7,3. Обов'язклл начаJIьника i праlдiвникiв вiйськово-мобiлiзацiйною вiддilry

визначаються посадовими iнструкцiями.



,л.

7.4. Вкшочення вiйськово-мобiлiзаrliйного вцдiJ[у до скjIаду iнших структурних
пiдроздiлiв не доrryскаеться.

7 -5. ВiйСьково-мОбiлiзщiйний вiддiл здiйснюе свою робоry вiдповiдно до
рiчних i квартапьних плаrriв.

7.6. ПРимiщення вiйськово-мобiлiзащiйною вiддiлу облqдryеться вiдповiдно до
iНСТРУКцii, яка затверджуеться ,Щержкомсекретарiв i розташrовуеться в
iзольованому вiд iнших.

начапrьник вiйськово-
мобiлiзацiйного
вiддiry

,И" У/ _р.

Начальпик юрид{tIного
вiддiлу

п 2ot р./(

(flь{{6tsь.

(прЬвuще, iнiцiалu)


