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Про підготовку та участь
штабу району територіальної оборони
в командно-штабному навчанні

Відповідно до вимог Закону України "Про оборону України", розпорядження
голови облдержадміністрації від 17.11.2016 № 5/0/5-Ібдск, на виконання
організаційних вказівок з підготовки та проведення командно-штабного навчання з
територіальної оборони з практичним відмобілізуванням підрозділів територіальної
оборони під керівництвом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України
щодо проведення командно-штабного навчання з практичним призовом на навчальні
(перевірочні) збори військовозобов'язаних для комплектування окремих стрілецьких
батальйонів, загонів оборони та рот охорони військових комісаріатів з
відпрацюванням питання уточнення Плану територіальної оборони та управління
силами і засобами в ході ведення територіальної оборони в зонах (районах) поза
смугами ведення бойових дій та з метою якісної підготовки і проведення навчання:
1. Провести в період з 4 до 6 липня 2017 року спільне командно-штабне
навчання. Місце проведення - пункт управління Мостиський РВК.
2. Оперативне доведення до посадових осіб штабу району ТрО обстановки, ш;о
складається, і завдань, що виникають, здійснювати черговим Мостиського РВК.
3. Начальнику штабу району ТрО - військовому комісару Мостиського РВК:
3.1. До навчання залучити посадових осіб штабу району, у тому числі
представників територіальних органів суб'єктів району ТрО № 11 зони ТрО № З в
повному складі.
3.2 У ході навчання основну увагу приділяти організації роботи на пункті
управління відповідно до вимог Настанови з оперативної роботи органів військового
управлігіня Збройних Сил України.
3.3. Перед командно-штабним навчанням передбачити:
- перевірку рівня індивідуальної підготовки службових осіб до виконання своїх
функціональних обов'язків, як тих, хто навчається, так і службових осіб апарату
керівництва;
- проведення занять, самопідготовки, у ході яких розглядати основні теоретичні
положення щодо підготовки і ведення бойових дій, взаємодії, управління, організації
бойового, матеріально-технічного забезпечення;
- вивчення законів, інших нормативно-правових актів щодо порядку введення,
скасування надзвичайного та воєнного станів.
4. Посадовим особам штабу району, у тому числі представникам
територіальних органів суб'єктів району ТрО, рішення по ввідних згідно з планом
оцінки обстановки:

4.1. Відображати на робочій карті, доводити до начальника штабу - військового
комісара Мостиського РВК;
4.2. Доповідати усно і письмово на аркушах та в журналі прийнятих та
відданих розпоряджень, і подавати до штабу керівництва разом з іншими
відпрацьованими документами в день підбиття підсумків тренування.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
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