
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

О9. аа. /rх& xn364

Про внесення змiн до розпорядження ,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii вiд29 вересня 2017 року Jф 552 <Про створення
територiа_гrьних спецiалiзованих служб цивiльного захисту мiсцевого
рiвня районноi ланки територiальноi пiдсистеми единоi державноi
системи цивiльного захисту .Щеснянського району MicTa Киева>>

Вiдповiдно до статей 8, |9, 25 Кодексу цивiльного захисту Украiни,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 липня 2015 року М 469 <Про
затвердження Положення про спецiалiзованi служби цивiльного захисту)),
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 09 сiчня 2014 року N9 11 uПро
затвердження Положення про сдину державну систему цивiльного захисту)),
пункту 13 Типового положення про територiальну пiдсистему единоi
державноi системи цивiльного захисту, затвердженого постановоlо Кабiнету
MiHicTpiB УкраIни вiд 1l березня 2015 року JФ 101 uПро затвердження
типових положень про функцiон€Lльну i територiальну пiдсистеми единоi
державноi системи цивiльного захисту), розпорядження виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрачii) вiд 2З
ЖОВТня 2021 М 2208 <Про внесення змiн до розпорядження виконавчого
органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ) вiд
11 квiтня 201] року J\Ъ 429 кПро створення територiальних спецiалiзованих
служб цивiльного захисту регiонzшьного рiвня територiальноi пiдсистеми
MicTa Кисва сдиноТ державноi системи цивiльного захисту>:

1. Внести змiни до розпорядження ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi
Державноi адмiнiстрацii вiд 29 вересtIя 2017 року J\Ъ 552 кПро створенIlя
територiальних спецiалiзованих служб цивiльного захисту мiсцевого рiвrrя
РаЙОнноi ланки територiальноi пiдсистеми сдиноТ державноi системи
цивiльного захисту Щестlянського району MicTa Кисва> та викласти його в
такiй редакцii:



uПро створення

2

територiальних
спецiалiзованих служб цивiльного захисту
мiсцевого рiвня Щеснянськоi районноi ланки
територiальноi пiдсистеми MicTa Киева сдиноI
державноi системи цивiльного захисту

Вiдповiдно до статей 8, |9, 25 Кодексу цивiльного захисту УкраТни,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 липня 2015 року Jф 469 <Про
затвердження ПоложенIrя про спецiалiзованi служби цивiльного захисту),
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 сiчня 20|4 року J\Ъ 11 <Про
затвердження Положення про сдину державну систему цивiльного захисту)),
пункту 1З Типового Положення про територiальну пiдсистему сдиноТ

ДержавноI системи цивiльного захисту, затвердженого постановоrо Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 11 березня 2015 року JФ 101 uПро затвердження
типових положень про функцiонаJIьну i територiальну пiдсистеми сдиноТ

Державноi системи цивiльного захисту), но пiдставi розпорядження
ВикОНаВЧого органу КиТвськоi мiськоI ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ
адмiнiстрачii) вiд 11 квiтня 2017 року J\Ъ 429 <Про створення територiальних
спецiалiзованих служб цивiльного захисту регiонального рiвня
територiа_гrьноi пiдсистеми MicTa Кисва сдиноТ державноi системи цивiльного
захисту) (зi змiнами), з метою пiдвищення рiвня захисту населення i
територiй Щеснянського району MicTa Киева вiд надзвичайних ситуачiй
техногенного та природного характеру:

1. Утворити територiальнi спецiалiзованi служби цивiльного захисту
мiсцевого рiвня,.Щеснянськоi районноI ланки територiальноТ пiдсистеми MicTa
Киева единоi держав}Iоi системи цивiльного захисту та визначити органи
управлiння ними, згiдно з Перелiком, що дода€ться.

2. Затвердити

2.1. Положення про територiальну спецiалiзовану службу цивiльного
Захисту iз захисту сiльськогосподарських тварин i рослин Щеснянськоi
раЙонноi ланки територiальноТ пiдсистеми MicTa Кисва единоТ державноТ
системи цивiльного захисту, що додаеться.

2.2. Положення про територiальну iнженерну спецiалiзовану службу
ЦИВiльного захисту Щесrrянськоi районноi ланки територiальноi пiдсисl,еми
MicTa Киева единоi державноТ системи цивiльного захисту, що додасться.

2.З . ПоложеIIня про територiальну комун€tльно-технiчну спецiалiзовану
службу цивiльного захисту Щеснянськоi районноi ланки територiальrtоi



пiдсистеми MicTa Киева единот державноi системи цивiльного захисту, Що
додаеться.

2.4. Положення про територiальну медичну спецiалiзовану службу
цивiльного захисту !еснянськоi районноi ланки територiальноi пiдсистеми
MicTa Киева единоi державноi системи цивiльного захисту, Що додаеться.

2.5. Положення про територiальну спецiалiзовану службу цивiльного
захисту зв'язку та оповiщення ЩеснянськоI районноТ ланки територiальноТ
пiдсистеми MicTa Киева сдиноТ державноТ системи цивiльного захисТУ, Що
додаеться.

2.6. Положення про територiальну
службу цивiльного захисту !еснянськоi
пiдсистеми MicTa Киева единоi державноТ
додасться.

протипожежну спецiалiзовану

районноi ланки територiальноТ
системи цивiльного захисту, що

2.7. Положення про територiальну спецiалiзовану службу цивiльного
захисту торгiвлi i харчування !еснянськоi районноi ланки територiальноТ
ПiДСИСТеМИ MicTa КИеВа СдиноТ державноi системи цивiльного захисту, що
додасться.

2.8. Положення про територiальну технiчну спецiалiзовану службу
цивiльного захисту Щеснянськоi районноi ланки територiальнот пiдсистеми
MicTa Киева единоi державноi системи цивiльного захисту, Що дода€ться.

2.9. Положення про територiальну спецiалiзовану службу цивiльного
захисту транспортного забезпечення !еснянськоi районноi ланки
територiальноi пiдсистеми MicTa Кисва сдиноТ державноi системи цивiльного
захисту, що додаеться.

2,|0. ПоложеНня прО територiальну спецiалiзовану службу цивiльного
захисту охорони громадського порядку Щеснянськоi районноi ланки
територiальноТ пiдсистеми MicTa Кисва единоТ державноi системи цивiльного
захисту, що додаеться.

З. Визнати такими, що втра-гиличиннiсть:

3.1. Розпорядження Щеснянськоi районноi в MicTi
адмiнiстрацii вiд 14 березня 2о16 року Jф |22 кПро
цивiльного захисту Щеснянськоi районноi в MicTi
адмiнiстрацii>.

Кисвi державttоТ
створення сэtужб
Кисвi державllоТ
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3,2, Розпорядження Десlусъкоi районноi в MicTi Кисвi державноiадмiнiстрацii вiД 15 червнЯ 2оlб оо*' лгr-lзВ uПрО 
"r..."*r" змiн дорозпорядження {еснянськоi районrоi 

" 
,lcTi Киевi оЙ*;r;Т адмiнiстрацiiвiд 14 березня 2Оlб року lVg iZZ <,Про.;;;;;;"я служб цивiльного захисту!еснянсЬкоI районпоi' 

" 
MicTi Киевi о.р*u""Ъi uo11a iнiстрацiЬ>.>

2. Контроль за виконанняI

ffilffi:i';,l""кЖ;Ё:"1'1:#""#Г"Т,;т;.I"iжl,н",:"i::;

Голова
{митро PATHIKOB
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ
вiд29 вересня 20|7 року J\Ъ 552
(в редакцii розпорядження !еснянськоТ
райо-гtдоi в м i cTi К и с в i державноi адм i цiстрац iT
uiouY б?)Рнd 2О22 року NпJёЬ/

ПОЛОЖЕШUI
спецiалiзовану службу цивiльного захистуiз ських тварин i pobn"" ,щеснянськот районноi ланкиТ MicTa КИеВа еДИНоI державноТ системи цивiльного

захисту

l. Загальнi положення

1,1, Це Положення визначае порядок утворення територiальнот
СПеЦiаЛiЗОВаНОi СЛУЖбИ ЦИВiЛЬНого захисrу i, захисту сiльськогосподарських
ТВаРИН i РОСЛИН .ЩеСНЯНСЪКоi районноi ланки територiальноi пiдсистеми MicTaКиева единоi державноТ системи цивiльного захисту (далi - Служба), iT ocHoBHiзавдання, органiзацilо управлiння HeIo та if функцiо"у"urr".

о до вимог Кодексу цивiльного захисту
Украiни вiд 09 сiчня 2014 року Jф 11
дину державну систему цивiльногозахисту)), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 липня 2о|5 року м 469<про затвердження Поrlоження про спецiалiзованi служби цивiльrtого захис.лу)),

розпоряджень виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ мiськоIдержавноi адмiнiстрацii) вiд 0l жовтня 20l5 року лъ 0вв uпро територiальцупiдсистему м, Кисва сдиноi державноi системи цивiльного захисту), вiд l1квiтня 2017 року Jф 429 кПро створення територiальних спецiалiзованих с.тlужбцивiльного захисту регiонального piurr, ,ери.орiаrrьнот пiдсистеми MicTa Киевасдиноi держаtsноi системlt цивiльч9.о ,u*".ryu (зi змirrа ми -га доповненнями)для проведення спецiальних робiт i заходiв з цивiльного захисту та ixзабезпечення у разi загрози або винлIкнення надзвичайних ситуацiй у мирнийчас та в особливий перiод.
l,з, у своiй дiяльtlостi Служба керусться Конституцiсlо Укратни таЗаКОНаМИ УКРаihИ, аКТаМИ ПРезидента VкрЬТни, Кабiнету ЙiHicrpi" укратни,

органiв виконавчоi влади,
Т MicbKpT ради (КиТвськоТ MicbKoT
ноТ в MicTi Кисвi державноТ

1,4, Служба утворIосться У складi Кому'ального пiдприемствапо утримаIIнIо зеле[Iих насадженЬ f]еснянського району MicTa Киевата КиiвСькоi MicbKoi лiкаРнi ветерИrtарноТ медицини у Щеснянському райоrri



)

м. Киева.
1,5, Служба входить до складу сил цивiльного захисту !еснянськоi

районноТ ланки територiальноi пiдсистеми MicTa Кисва сдиноТ державноТсистеми цивiльного захисту (далi - СДС ЦЗ).
я Служби для проведення спецiальних

iT забезпечення здiйснюеться згiдно з
раiни в режимах повсякденного
HocTi, надзвичайноi ситуацii та

НаДЗВИЧаЙНОГО СТаНУ ВiДПОВiДНО До основних завдань i заходiв териiорiальнот
пiдсистеми С!С ЦЗ у таких режимах.

1.7. В особл_ивий перiод, у тому числi у во€нний час, Служба функцiонусВiДПОВiДНО ДО КОДеКСУ цивiльноiо .ч*"Ъrу Украiни та з урахуваннямособливостей, що визначаються законами Укратни <про правовий режим
l_"::_""'" 

СТаНУ)), ППРО МОбiЛiЗаЦiйНУ пiдготовку та мобiлiзацiю>, а такожlншими нормативно-правовими актами.
1,8, Служба виконуе своI.завдання у взаемодii з мiсцевими органамивиконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування, органами управлiннята силаМи iнших спецiалiзованих служб цивiльного захисту району .
1,9, СлуЖба не е юридI{чноЮ особою. Листування зi службових питаньздiйснюеться через Комунальне пiдприемство по утриманню зеленихнасаджень Щеснянського району MicTa Кисва.

2. OcHoBHi завдання Служби

2. основними завданнями Служби е:
2,1, УчастЬ У розробленнi планiв реагування на надзвичайнi ситуацii,планiв цивiльного захисту на особливий .r.рiод Щеснянськоi районнот ланкитериторiальноi пiдсистеми MicTa Киева ед^с цЗ з lILITaHb, Що стосуIотьсяСлужби.
2.2. Пiдтримаrrня у

приз}IаченIIя для виконання
особливий перiод.

готовностi технiки та майна спецiального
завдань з цивiльного захисту в миlэний tlac та

2.з. Здiйснення заходiв з переведення Служби до функцiонуванняв умовах надзвичайноi ситуацii та особливого перiоду.2.4. Пiдготовка та забезпечення готовносri до дiй за призначеннямСлужби.

. 2,5, Органiзацiя та проведення навчання за програмоIо спецiа.пьноТпiдготовКи фахiвцiв певrrоi спецiальностi, якi входять до складу Служби.2,6' Пiлготовка пропозицiй щодо проведення спецiальних робiт iзаходiв з цивiльного захt{сту ,rа ix забезпечення пiд час лiквiдацiт наслiдкiвнадзвичайних ситуацiй та уrlравлiння пiдроздiлами Служби, що заJIучаються дотаких робiт i заходiв.

. 2,7, Органiзацiя та взаемодiя з органами управлiння та силамиЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ flеСНЯНСького району, якi з€tлучаються до rriквiдацiтнаслiдкiв надзвичайних ситуацiй
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2.8. СтвОреннЯ та попоВнення матерiаrrьних та iнших pecypciB Служби.

3. Функцii Служби

их на Hei завдань:
ну забруднення радiоактивними таинами, бiологiчними засобамисrльськогосподарських угiдь, продукцii рослинництва, поверхневих Водlпризначених для сiльськогосподарських потреб, паркiв, cKBepiB, зеленихнасаджень.

в мiсцях виникнення (загрози
руху сил цивiльного захисту ].а

З.2. Проводить спецiальну розвiдку
виникнення) надзвичайних ситуацiй, шляхiв
маршрутiв евакуацii.

з.з.
епiзооти оотiй та епiфiтотiй, здiйснrос

робiт з л И КОНТРОЛь пiд час проведення
lи.з.4. 

,л,,j_ -:- -__ енцii контроль за безпечнiстю харчовихпродуктiв i kopMiB пiд час виникнення надзвичайних ситуацiй, бере участь уздiйсненнi заходiв щодо забезпечення безпечностi харчових продуктiв тасировини для ik виготовлення рослинного та тваринного походження.3.5. Бере участь у здiйсненнi заходiв щодо спецiальноi обробки територiй,примiщень, сiльськогосподарських тварин i рослин, продукцiт тваринництва тарослинництва.
3'6' Бере Участь У пiдготовцi сiльськогосподарськот та спецiальноi технiкидля роботи на зараженiй мiсцевостi' спецiальноi обробки тварин i рослин, Щозараженi (ураженi), знезараженi територii, примiIцень, де зберiгаетьсяпродукцiя тваринництва та рослинництва.
3,7, Здiйснюс агрохiмiчне обстеження, ветеринарну дiагностику, лiкування

)водить роботу щодо знезараження посiвiв,
линництва.
i та фiтосанiтарнi заходи.

Hl заходiв щодо захисту джерел i системводопостачання для тварин вiд впливу небезпечних факторiв урu*ення.3,10, Органiзовуе заходи iз знишення зерна, продовольства, харчовоТсировини, фуражу та iнших матерiальних засобiв, що не пiдлягаютьзнезараженню.

з.11. Забезпечуе створення резерву спецiального майна та засобiu д'озахисту свiйських тварин i сiльськогосподарських 
рослин у разi виникненнянадзвичайних ситуацiй.

з,l2, Бере участЬ у сiльсьКогосподарському виробництвi на забрудненихтериторiях, здiйснюе контроль за безпечнйтю такого виробництва.з,lз' Бере участь У зборi' утилiзацii або знищеннi загиблих тварин i



вiдходiв тваринного походження.

4. Права Служби

4. Служба ма€ право:
4,1, Одержувати в установленому порядку вiд мiсцевих органiв виконавчоiвлади, органiв мiсцевого самоврядування та суб'ектiв господарюванняiнформаЦiю, необХiдну для виконання завдань, покладених на Службу.4,2, Встановлювати вимоГи щодо додержання заходiв безпек и для Bcixосiб, якi перебуваютЬ у зонi надзвичайноi ситуацiТ.

5. Органи управлiння та сили
5.1. Службу очолюе керiвник Служби - директор Комунальногопiдприемства по утриманню зелених насаджень !еснянського районуMicTa Киева.
5.2. Органiзацiйна структура Служби, кiлькiсть iT Пiдроздiлiв повинназабезпечувати повне та своечасне виконання покладених на Службу завдань.

ючае: керiвника служби, заступника
икiв груп, команд та посади iнших

5.4. Керiвник Служби визначас
органiзацiйноТ структури.

персональний склад Служби вiдповiдно до

5.5. Суб'сктИ, якi вклЮченi дО складУ Служби, зсшучаються для лiквiдацiiНаСЛiДКiВ НаДЗВИЧаЙНОi СИТУаЦii i проведЪ""" аварiйно-рятув€ulьних та iншихневiдкладних робiт вiдповiдно до Плану реагування на надзвичайнi ситуацil.!еснянського району MicTa Киева.
5.6. Керiвник Служби в межах свосi компетенцii:
приймае рiшення, нада€ доручення та вк€вiвки з питань щодо виконаннязавдань i функцiонування Слух<би;
впроваджуе в установленому порядку План реагування на надзвичайнiситуацii !еснянського району MicTa КиЪва, , .r"ru"" компетенцiI Служби;здiйснюе контроль за дiяльнiстю сил i формувань Служби;проводить тренування з пiдготовки Служби до 

-дiй 
iu призначенням;здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно оо uoo.o Положення.

6. Планування та органiзацiя дiяльностi
б,1, !ля забезпеченнЯ планомiРноi дiялЬностi та пiдтримання Служби упостiйнiй го,говностi до виконання : авдань за призначенням у Службi

розробляються:
посадовий склад Служби;
схема оповiщення керiвного складу Служби в робочий та неробочий час;
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план взаемодii мiж пiдпри€мствами, установами та органiзацiями Служби;план цивiльного захисту Служби на особл ивийперiод;
план реагування Служби на надзвичайнi ситуацii;
розрахунок сил та засобiв Слркби для роботи в разi виникненнянадзвичайних ситуацiй;
розрахунок забезпечення Слркби засобами iндивiдуального захисту;
розрахунок забезпечення Служби засобами колективного захисту;
розрахуНок накоПиченнЯ матерiалЬно-технiчних засобiв (майна) у Службi;пла а формувань Служби на piK;
дов
6.2. органiзацiйно об'сднанi в Службу,перебувають у готовностi до виконання завдань, передбачених Планом

реагування на надзвичайнi ситуацii ,щеснянського району MicTa Кисва, тавиконують завдання за призначенням у разi введення його в дiю.6.з. Управлiння силами та засобами Служби забезпечусться:
сво€часним здiйсненням заходiв, якi сприяють пiдвищенню стiйкостi

роботи установ та органiзацiй Служби, в умовах мирного часу та особливогоперiоду;

i засобiв Служби в готовнiсть до дiй

свосчасним доведенням до об'ектових формувань цивiльного захисту iззахисту сiльськогосподарських тварин i рослин завдань Щодо ix застосування вумовах оперативнот обстановки, керiвництвом та контролем за виконаннямпоставлених завдань, наданням всебiчнот допомоги;
чiткою взаемодiею вiдповiдних органiв управлiння, сил та формуваньСлужби пiд час спiльного виконання завдань;
своечасним маневруванням силами та засобами Служби;чiткою органiзацiею збору iнформацii про оперативну обстановку,свосчасним iT опрацюваIIням i обмiном даними;
правильНою оцiнКою обстановкИ та передбаченням можливостей iT змiнобrрунтованiстю прийнятих рiшень;

приведенням у визначенi строки сил
за призначенням;

i дублrоrочих засобiв управлiння та

6.4. Готовнiсть до дiй за призначенням Служби грунтусться на:органiзацii ведення об;Iiку сил, споруд, майна та iнших засобiв, якими TaKiслужби укомплектованi ;

розробленнi функцiональних обов'язкiв посадовим особам Служби;веденнi облiку та доповiдях керiвниковi Служби пропозицiй з пiдборукерiвних кадрiв Служби;
своечасному поданнi встановленоi звiтностi

органам управлiння вищого рiвня.

комплексним використанням основних
зв'язку.

та оперативноТ iнформацii



7. Пiдготовка кадрiв i навчання

7,1, ПiДГОТОВКа СЛУЖбИ ОРГанiзову€ться та здiйсню€ться на ocцoBi плануосновних заходiв цивiльного захисту ,.щеснянськоi районноi ланкитериторiальноi пiдсистеми MicTa Кисва Сдс цз на pik, що затверджуеться
розпорядженням !еснянськоI районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiт,
розпоряДчих та органiзацiйно-методичних aKTiB MiHicTepcTBa аграрноi полiтики
та продовольства Украiни та Щержавноi служби з питань безпечностi харчових
продуктiв та захисту споживачiв.

7,2, Керiвник Служби р€в на три роки проходить функцiон€ulьне навчанняз питанЬ цивiльногО захистУ вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiBУкраТни вiд 23 жовтня zоiз року Ns 819 uПро затвердження Порядку
проведення навчання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть якrх пов'язана зорганiзацiсю i здiйсненням заходiв З rrrruп" цивiльного захисту).7.з. Навчання особового складу формувань Служби здiйснюеться
ВiДПОВiДНО ДО ПОСТаНови Кабiнету MiHicTpiB укратни вiд26червня 2оlзроку м444 uПро затвердження ПорядкУ здiйснення навчаннЯ 

-"u..n.""" 
дiям унадзвичайних ситуацiях> безпосередньо в установах та органiзацiях шляхомкурсового навчання та пiд час спецiальних навчань i TpeHy"ur".

7,4, основною формою пiдготовки Служби с спецiальнi навчання
icTb яких визначаеться постановою
я 2013 року J\Ъ 443 uПро затвердження
аченням органiв управлiння та сил

цивlльного захисту)).

8. Матерiально-технiчне забезпечення

8,1, Комплектування формувань Служби особовим склацом, забезгtеченнятехнiкою, штатним майном, приладами, матерiальними ресурсами та засобамиiндивiдуального захисту здiйснюсться .riопр"arствами, установами iорганiзацiями, на базi яких rri формування утворено.
8,2, ЗабезпеченнЯ СлужбИ автомобiлями та спецiальним транспортомздiйснюеться за рахунок власного транспорту пiдприсмств, установ iорганiзацiй, а також за рахунок транспорту пiдприемств, установ i оргаrriзацiй,наданого В Тимчасове Користування за розпорядженням киiвського мiськогоголови - керiвника територiальноi пiдсистеми MicTa Киева сдс цз, з

урахуваНням вимОг чинноГо законодавства УкраiЪи.
8.з. Матерiшrьно-технiчне забезпечення Служби пiд час проведення

рятув€Lльних, iншиХ невiдкладних робiт та комплексу заходiв з лiквiдаrцiiнаслiдкiв надзвичайних ситуацiй в умовах мирного часу та особливого перiодуздiйснюеться в обсягах i у строки, що передбаченi nnur,o', реагування.



9. Органiзацiя управлiння та зв'язку

i;i "#:";.:::,т,:::: ::I*б:, в умовах мирного часу та особливого
о J 

" " 
*;;; ; 

" 
;ffi fi . J;;J. ;,;:",.JJff;MiCTi Киевi лепжяRнrr'i я пл"i,,iл-*л-,:тмiстi_киевi державноi адмiнiстрацii. lB

9 2 
енУпе;:;н:,^..,::iх,1 л_,ajllб, здiйснюеться з використаннямLllчгtt(Jс l Ьстацiонарних, мобiльних засобiв зв'язку та радiостанцiй.

та зв'язку Служби, якийзатвер вником Служби

Керiвник апарату
ольга МАШкIВСъкА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
вiд29 вересня 2017 року Jф 552
(" р.да*цii розпорядження !еснянськоi|?:Щ; ь r;Ё -*, зЁtl"о 

uu 

"------_--_'--
/

положЕннlI
про терИторiальНу спецiаЛiзованУ службУ цивiльного захисту зв'язку iоповiщення !еснянськоТ районноТ rur*" ..prropi-bHoT пiдсистеми MicTa Киеваединоi державноi системи цивiльного захисту

1. Загальнi положення
1,1, Це Положення визначае порядок утворення територiальноiспецiалiзованоi служби цивiльного захисту зв'язку i оповiщення мiсцевого

РiВНЯ ЩеСНЯНСЬКОi РайОНноТ ланки територiал"rоi пiд.r.r.r" MicTa кисвасдиноi державноi системи цивiльно.о'rur".rу (д rrri Служба), iT ocHoBHiзавдання, органiзацiю управлiння нею та iT функцiЬ"уuu""". 
--'

1,2, Служба утворюсться вiдповiдно оЁЪrrо. Iiод.*.у цивiльного захистуУкраiни, постанови Кабiнету MiHicTpiB YKpui."" uiд 09 сiчня 2Ol4 року Ns 11кпро затвердження Положенч: 
. 
npo €дину державну систему цивiльttогозахисту), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0В липня 20l5 року м 469кпро затвердження Положення про спецiалiзованi служби цивiльного захисту)),розпоряджень .виконавчого органу КиiЪськоТ Micb* iT рuдl,l (КиТвськоТ MicbKoTДержаВноi адмiнiстрацiT) вiд 01 жовтня 2015 року Ns 988 ппро територiальtlупiдсистему м, Киева €диноТ державноi систе;; iйr;;;.; iu*r.rru, Вiд 11квiтнЯ 2017 рокУ м 429 <Про створення територiальних спецiалiзованих службЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ РеГiонального pi"r" теjиторiальнот пiдсистеми MicTa кисвасдиноТ державноТ системи цивiльно.о ,urr.ryri 1.1 змiнами та доповненнями),для проведення спецiальних робiт i заходiв з цивiльногоl;-;ъ;;'^ru"i*забезпечення у разi загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй у мирнийчас та в особливий перiод.

1,3, У своiй дiяльностi Служба керу€ться Конституцiсю Украiни тазаконами УкраIни, актами Президента, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, наказамиMiHicTepcTB, iнших центр€lJIьниХ органiв виконавчоТ влади, розпорядженнямВИКОНаВЧОГО ОРГаНУ КИТВСЬКОТ MicbKoT рuд" (Киi'вськот MicbKoT державноi.адмiнiстрацii), !еснянськоТ районноi в мiЪтi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ, атакож цим Положенням.
|,4, Служба утворIосться у складi вiддiлу iнформацiйних технологiй!еснянсЬкоi райоНноТ В MicTi киевi державноГuдri"i.трацii. !о складу службивходятЬ штатнi працiвники вiддiлу iнформацiйних технойгiИ !еснянськоТрайонноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстра iT, окремий пiдроздiл
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спецiалiзованоi комунально-технiчноi служ би з питань оповiщення на базi;:TI;-i::j!r:H:H, омпан.iя з об.пуювування житлового
<Киiвсъка MicbKa фiлiя ?;#"Jrirffi'-" 

АТ <Укртелеком))

1,5, Служба входить до складу сил цивiльного захисту {еснянськоТРаЙОННОТ ЛаНКИ ТеРИТОРiаЛЬНоi пiдсистеми MicTa киева единот державнотсистеми цивiльного захисту (далi - еДС ЦЗ).l,б, ФунКцiонуваннЯ та з€Lлучення Служби для проведення спецiальнихробiт та заходiв з цивiльного захисту та iT забезпечення здiйснюеться згiдно зкодексом цивiльного захисту Укратни у режимах повсякденногофункцiоНування, пiдв ащеноi .oro""o.ri, ,uд*""uи"оТ ситуацii таНаДЗВИЧаЙНОГО СТаНУ ВiДПОВiДНО До основних завдань i заходiв територiальнотпiдсистеми MicTa Ки€ва ]дс цЗ у,u*r* p.rn"ru*.
1,7, В особливий перiод,.} тому числi у воснний час, Служба функцiонусвiдповiдно до Кодексу ^ 

ц""iпrпо.Ь ,u*"Ёrу Украiни та з урахуваннямособливостей, що визначаються законами Украiни ппро правовий режимВОСННОГО СТаНУ), uПРО МОбiЛiЗаЦiйну пiдготовку а мобiлiзацiю>, а такожiншими нормативно-правовими актами.
1,8, Служба викону€ свот завдацня у взаемодii з мiсцевими органамивиконавЧоi владИ та органами мiсце"о.о .uЙоврядув ння, органами управлiннята силами iнших спецiалiзованих служб цивiльного захисту району.1,9, Служба не е юридичною особою. Листуван"" ,i службових питаньЗДiйСНЮеТЬся через !еснянську районну в MicTi Киевi ;;*;;;у адмiнiстрацiю.

2. OcHoBHi завдання Служби

2. Основними завданнями Служ би е:
2,1, УчаСть У розробленнi 

1панiв реагування на надзвичайнi ситуацil.,планiв цивiльного захисту на особливии^ перiод !еснянськоi районноi ланкитериторiальноi пiдсистемИ MicTa Киева сдЪ ЦЗ 
'З ;;;;, що стосуютьсяСлужби;

2,2,пiдтримання у готовностi технiки та майна спецiального призначенняо," "ъ1;: ffi::"Jlт 
з цивiльного захисту в мирн иЙ часта особливий перiод;

Умовахнадзвичайноiс бИ ДО фУнкцiонування в

2.4. Пiдготовка
Служби; ДО ДiЙ За Призначенням

. 2,5, Органiзацiя та проведення навчання за програмою спецiальнотпlдготовки фахiвцiв певноТ спецiальностi, 
"*l "*оо"r" о складу Служби2'б' ПiДГОТОВКа ПРОПОЗИЦiй щодо 

"ро".оЪ"ня спецiап.""* робiт i заходiв зЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ Та ix Забезпечення пiд час лiквiдацii наслiдкiв надзвичайнихситуацiй та управлiння пiдроздiлur" Спйо","rо ,*rчаються до таких робiт iзаходiв;



2,7, Органiзацiя та взаемодiя з органами управлiння та силами цивiльногозахисту ,.Щеснянсько.|о району, якi ,-y"ubrr." до лiквiдацii наслiдкiвнадзвичайних ситуацiй :

2.8. СтвОреннЯ та попоВнення матерiальних та iнших pecypciB Служби.

З. Функцii Служби

3. Служба вiдповiдно до покладених
3.1. Органiзовуе взаемодiю з

телекомунiкацiй;
з.2. Органiзовуе та здiйснюе заходи щодо забезпечення стiйкогофункцiонування технiчних засобiв ч"rоrur"rованих систем централiзованогооповiщення мiсцевого рiвня;3,з, Здiйснюе оповiщення про загрозу ви икнення або виникненнянадзвичайних ситуацiй органiв виконавчот влади суб'ектiв господарювання, щорозташованi В прогнозованiй зонi ураж.r"" 

-uоо 
братимуть участь у лiквiдацiтнаслiдкiВ надзвичайниХ ситуацiЙ,^ а au*o* населення, яке прожива€ впрогнозованiй зонi ураження, зокрема в доступнiй для осiбСлуху формi; 

- J r!Пlyl ЛJrХ UL:lo З Вадами зору та

З,4, Забезпечуе функцiонування у мiсцях масового перебування лtодейсигн€Lпьно-гучномовних пристроТu 
]u Ёп.*rрi"""* iнформачiйних табло длявисвiтлення iнформацii. n"ru", цивiльно.о rЪ*".rу;

3,5, Визначас шкоДу, заподiяну TexHl"r", засобам оповiщення внаслiдоквиникнення надзвичайних ситуацiй, norpaOy u ,u*pi-"r"* ресурсах,необхiдНИХ длЯ проведеНня аварiЙ"о-рrrу";;;"* та iнших невiдкладних робiт,а ТаКОЖ ПОВНОГО ВiДНОВЛеННЯ ПОШКОДжених технiчних засобiв опоuiщ.пп";3,б, Органiзовуе i проводить аварiйно-вiдновлювальнi роботи напошкоджених технiчних засобах опо"iщ."н";

ч"uрl#о;uu"П'ЧУС 
ЗВ'ЯЗ*О'':I:._цивiльного захисту пiд час проведення

з.8. 
вlдкладних робiт;

управлiння ЗВ'ЯЗКОМ ОРГаНи виконавчот влади, органи

i ffiъl;i^Т Tl:L'-#;'11; i.i"#адмiнiстрацiТ (служба''05''

на нет завдань:

центрами управлiння операторiв

+. Права Служби

4. Служба мас право:
4.1. Одержувати в установленому порядку вiд мiсцевих органiввиконавчоi влади, органiв мiсцевого '.чrоuр"дування 

та суб'ектiвгосподарювання iнформацiю, необхiдну для u"*о"u""я завдань, покладених наСлужбу.
4,2, Встановлювати вимоги щодо додержання заходiв безпеки для Bcixосiб, якi перебувають у зонi надзвичайноi ситуацiТ.



5. органи управлiння та сили

5,1, Службу очолюе керiвник Служби - начаJIьник вiддiлу iнформацiйнихтехнологiй [еснянськоi районноi в Micii Киевi державнот адмiнiстрацii.
5.2. Органiзацiйна структура Служби, кiлькiсть iТliдр"rдiлiв повинназабезпечувати повне та свосчасне виконання покладених на Службу завдань.5,3, Посадовий склад Служби включас: керiвника служби, заступникакерiвника служби, керiвникiв груп, команд та посади iнших фахiвцiв занапрямами ix дiяльностi.
5.4. Керiвник Служби визначае

до органiзацiйноТ структури.
персональний склад Служби вiдповiдно

5.5. Суб,€кти, якi включенi до складу Служби, залучаються для лiквiдацiТнаслiдкiв 112дзви]зйноi ситуацii i проведъrr" аварiйно-рятувальних та iншихневiдкладних робiт вiдповiдно до Плану реагування на надзвичайнi ситуацiт!еснянського району MicTa Киева.
5,6, Керiвник Служби в межах cBoei компетенцii:
приймае рiшення, нsдас доручення та вказiвки з питань щодо виконаннязавдань i функцiонування Службиi
впроваджуе в установленому порядку План реагування на надзвичайнiситуацiт !еснянського району MicTa Кис"а, . n"ru", KoMпeTeHl_tii Служби;здiйснюе контроль за дiялънiстю сил i формувань Служби;
проводить тренування з пiдготовки Служби до дiй ,u.,рr."чченням;здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно до цього Положення.

6. Планування та органiзацiя дiяльностi

б,l, .Щля забезпечення планомiрноi дiяльностi та пiдтримання Служби упостiйнiЙ готовностi дО виконання завдань за призначенням у Службiрозробляються:
посадовий склад Службlл;
схема оповiщення керiвного складу Служби в робочий та неробочий час;план взасмодii мiж пiдприемствами, установами i органiзацiями Служби;план цивiльного захисту Служби на особливий перiод;
план реагування Служби на надзвичайнi ситуацii;
розрахунок сил та засобiв Служби для роботи в разi виникненнянадзвичайних ситуацiй ;

розрахунок забезпечення Служби з
розрахунок забезпечення Служби за
розрахунок накопичення матерiальн

органiзацiйно об'еднанi в Службу,
ння завдань, передбачених Планом

4



5

реагування на надзвичайнi ситуацiт Щеснянського району MicTa Кисва, тавиконують завдання за призначенням у разi введення його в дiю.6.з. Управлiн"" ."пurи та засобами Служби забезпечу€ться:своечасним здiйсненням заходiв, якi сприяють пiдвищенню стiйкостiроботи установ та органiзацiй Служби, 
" 

yro"u* мирного часу та особливогоперiоду;
приведенням у визначенi строки сил i засобiв Служби в готовнiсть до дiйза призначенням, чiткою органiзацiсlо опЬ.iщ.пr"'.п.чЬirо"u""* службцивiльного захисту зв'язку i оповiще""" *о*"ого рiвня;сво€часним доведенням до об'ектових борrу"u.ru цивiльного захистузв'язку i оповiщення завдань щодо ix застосування в умовах оперативноi

;:;Н;}-Х;"Ёi1,1ХТХН""Ж.контролем за виконанням поставлених завдань,
чiткою взаемодiею вiдповiдних органiв управлiння, сил та формуванъСлужби пiд час спiльного виконання завдань;
свосчасним маневруванням силами та засобами Служби;чiткоЮ органiзацiЬЮ збору. iнформацii npo оперативну обстановку,своечасНим iT опрацюВанняМ i oOMiHoM ou""r]u-,правильною оцiнкою обстановки та передбаченням можливостей iT змiн,обгрунтованiстю прийнятих рiшень; '.,сrчýнням можл 

|

за призначенням Служби Грунту€ться на:

Cny ЛiКУ СИЛ, СПОРУД, 
'uЙ"ч 

,ulr-"* засобiв, якими TaKi

розробленнi фунКцiональНих обов'язкiв посадовим особам Служби;
*.рi"|r'#ЫfНirй,^"'ОВiДЯХ Керiвниковi Служби прЪпоr"чiй з пiдбору

комплексним використанням
та зв'язку.

сво€часному поданнi встановленоi
органам управлiння вищого рiвня.

основних i дублюючих засобiв управлiння

звiтностi та оперативноi iнформацiТ

7. Пiдготовка кадрiв i навчання

ки проходить функцiонаJIьне навчання

J,ъ MiHicTpiB
ПорядкуaxiB ов'язана з
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'o*;::uHJ;#:;""::]' заходiв з питань цивiльного захисту).
ВiДПовiдно до постанови НЬ СЛУЖбИ здiйснюсться
444 кПро затвердженн а ВiД 2б ЧеРВн я 2013 року J\г9

.,u., о Jч,J,iJirжнlж #т 
" 
Jкурсового навчання та пiД час .п.цi-r""* 

"i""uHb 
i тренувань.мою пiдготовки Служби 

- 
. 'aпaaiальнi 

навчанняlcTb та тривалiсть яких визначасться постановоюи вiд 26 червн я 2ОlЗ року .пъ ++З ,,Про затвердженнядiй за призначенням органiв управлiння та силцивlльного захисту).

8. Матерiально-технiчне забезпечення

8,1, Комплектування формувань Служби особовим складом,
ixu'Т"'.:Нf, "11' :::,_:11'n"M м айном, пр икла ц ам м aTepi ал ьними ре сур с ам иlндивlдуzlпьного захисту здiйснююruJ"---- пiдприемствами,
"'uЪ]r".u" j#,uнiзацiями, на базi 

"*"* чl'формуван ня утворено.
здiйснюеr".;;';'-}'J# 

"n'#u" 
u"'o' об in"' " l с п Ё ц i алЪ 

" ", . 
транс п орто м

Р аХУН О К ТР аНС порту устан о "' li:;r.' *,'#^ Жi: Т i""#;Hif,rl Н* ;за розпорядженням КиiЪського мiського .oio", - керiвника територiальноiПlДСИСТеМИ MicTa КИеВа СДС ЦЗ, З YPu*y"*", ""rо. чинного законодавстваУкраiни..
8.з. Матерiально-технiчне забезпечення Служ и пiд час проведенняРЯТУВ€uIЬНИХ' iНШИХ НеВiДКЛаДНИХ Робiт та комплексу заходiв з лiквiдацiiнаслiдкiВ надзвичайниХ ."rуuйИ u yro"u* ,rр"о.о часу та особливого перiодуздiйснюеться в обсягах i y.rpoir, що передбаченi планом реагування.

9. Органiзацiя управлiння та зв'язку

i;i;ff" IНLТJ'":"'_:1}:.":,"лIу:.х мlрного 
:u.y, военного стану таi:::.T:::.. перiоду u"*ор".Й;Й;;;

д е с 

1;с 
ь - 

"+ :: :::,:," 
*^' i ; к ; ; ; i;;;; 

" "' 
.fi;;l",l. -, i
складовi системи управлiнllя

стацi
язку та радiостанцiй.

з використання

: 
j . ::Н п 

_,:: :::,_1 
о 
"у..". " 

; ;Й' ; i :i #j Н Х;;" 
" 

i з а ц i тзв'язку Служби, якийrчruaроrпуеться к иком Служби.

Керiвник unup;6-
ольга МАШкIВСъкА



ЗАТВЕРД}КЕНО
Розпорядження {еснянсь Kol.

положЕннrI
про територiальну iнженерну спецiалiзовану службу цивiльного захисту!еснянськоТ районноi ланки територiальноi пiдсй...' MicTa Киева единоТ

державноi системи цивiльного захисту

l. Загальнi положення

1,1, I]e ПоложеНня визнача€ поряДок утворення територiальноi iнженерноТСПеЦiаЛiЗОВаНОi СЛУЖби цивiльно.Ъ ,u*".ry д..""".r*оi районноi ланкитериторiа-гrьноi пiдсистеми MicTa Киева .д""от державноi системи цивiльного

;ffif,$Нl;r:*Жба), 
iT ocHoBHi завданн", ор.urlзацiю управлiння нею та iT

1,2, Служба утворюсться вiдповiдно до в.имог_кодексу цивiльного захистуУкраiни, постанови кЪбiнету MiHicrpi" ЙрuТr, 
"iд 09 сiчй 2Ol4 року м l luПро затвердження Положенч: 

. 
npo едину державну систему цивiльногозахисту), постанови Кабiнету MiHicipiB YKpuT"" 

"iд 
08 липня 20l5 року J\b 469кпро затвердження Положення про спецiалiзованi служби цивiльного захисту),розпоряджень 

.виконавчого органу КиiЪськоТ Micb*oT puor- 1KrTu."*oT MicbKoi.Державноi адмiнiстрацii) вiд 0l жовтня 2015 року rTs Овв uпро територiальнуПiДСИСТеМv М, КИеВа еДИНОТ Державноi системи ц""irr""ого захисту), вiд 1 1 квiтня2017 рокУ М 429 кПрО 
""ор.rr" територiальних .п.цiuпiзованих службцивiльного захисту регiБнального рiвня ,ър"rьрl-ьноi пiдсистеми MicTa КиеваединоiдержавноТ системи цивiльного захистр, (зi змiнами ru оЪ.rо""еннями) дляпроведеНня спецiальниХ робiт i заходiв. ц"йпi"ого захисту та ix забезп."..rrr" уразi загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй у мирний час та в особливийперiод.

1.3. у свотй дiяльностi Служба керусться Конституцiсю Украiни таЗаКОНаМИ УКРаТНИ, аКТаМИ ПРеЗИдента УкраТни, кабiнету ilrtinicrp;" украi.ни,накiвами MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоi влади,розпорядженнями виконавчого органу КиiвськоТ мiськоl.ради (КиiвськоТ MicbKoj.державноi адмiнiстрацii), !еснянськот районнот в MicTi kисri державноi.адмiнiстрацiТ, а також цим Положенням.
1.4. Служба утворюеться у..складi Управлiння будiвництва, архiтектури таземлекористуванtrя 

ЩеснянськоТ районноТЪ MicTi K";;i ;Й;;;"Т адмiнiстрацiТта об'сктових формувань цивiльного захисту пiдприемств, уст нов та органiзацiй
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!еснянського району MicTa Киева.
1,5, Служба входить до складу сиJI цивiльного захисту !еснянськоТРаЙОННОiЛаНКИ ТеРИТОРiаЛЬНоi пiдс".rЪr"nnl.ru киева единоr державноi системицивiльного захисту (дагri - СДС ЦЗ).
1,6, Функцiонування та залучення Служби для проведення спецiЕчIьнихробiт i заходiв з цивiльного захисту та iT забезп.".пп" здiйснюсться згiдно зкодексом цивiльного захисту Украiни у режимах повсякденногофункцiонування, пiдвищеноi готовностi, 

"чдr""ruйноi ситуацiт та надзвичайного
tr#.ЪiЁ",ёТё?ff Ъ:Т#J#"О"""Т."-]^i",.р",о;i;;Ътпiдсист.,"^,i.,u

1,7, В особливий перiод, у тому числi у военн.й час, Служба функцiонуевiдповiдно до Кодексу йriпrпо.о ,u*r'.ry Ук атни та з урахуваннямособливостей, що визн€ Qя законами Украiни uПро правовий режимзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю>, а такожовими актами.
е ."ч завдання у взасмодiт зi спецiалiзованимиисту !еснянського району MicTa Кисва , ,i.ц.""r,органами виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування, органамиуправлiНня та силами iнших спецiалiзованих служб u""inuro.]1'9' СлУжба не € юриДичною особою. листуван"" ;i ff}J;#Н".:l"здiйснюеться через Управлiння будi"пrчruu, up*l.b*ryo" - *rr,.*ористування.Щеснянськоi районноТ в MicTi киевi о.р*u"пiТЪдмiнiстрацiТ.

2. OcHoBHi завдання Служби
2. Основними завданнями Служби с:
2.1. Участь у розробленнi nnuri" реагування на надзвичайнi ситуацiТ, п.панiвцивiльного захисту на особливий 

";pJ;; !еснянськоi районноТ ланкиТеРИТОРiаЛЬНОТ ПiДСИСТеМИ MicTa Киева еДё lfr з питань, що стосуIоться служби.2,2, Пiдтримання у гс ToBHocTi TexHin" ,а майна спецiального призначеннядля виконання завдань з цивiльного захисту в мирний час та особливий перiод.2.3. Здiйснення заходiв з переведення Слу*6, до фупйЬпування в умовахнадзвичайноi ситуацii та о эобливого перiоду.
2,4, ПiдГотовка та забезпечення готовностi до дiй за призначенням Служби.2,5, Органiзацiя та проведення навчання за програмою спецiальноТпiдготовки фахiвцiв певноТ спецiаrrr*rостi, 

"*i "*оо"r" о складу Служби.2'6' ПiДГОТОВКа ПРОПОЗИЦiй щодо пЙ".оЪпня сп цiалuних робiт i заходiв зцивiльного захисту та i'x забезпечеrlня пiд час лiквiдацiт наслiдкiв надзвичайнихСИТУаЦiЙ Та УПРаВЛiННя пiдроздiлur" Cn|*O","*o .-rчаються до таких робiт iзаходiв.
2,7, Органiзацiя та взаемодiя з органами управлiння та силамицивiльногозахисту району' якi залучаються ло лiквiдацiт нъслiдкiв ,uo.uruu йнихситуацiй.2,8, Створення та поповнення матерiальних та iнших pecypciB Служби.

3. Функцii Служби



з

з, Служба вiдповiдно до покладених на Hei завдань:3.1. Проводить спецiальну 
.розвiдку в мiсцях виникнення (загрози

;filБlН?"дfiичайноi ."rуuцiт, u,n",ii" руху сил цивiльного захисту та
з,2, Органiзовуе будiвництво протизсувних, протиповеневих,протиерозiйних та iнших iнжйерних споруд спецiального призначення.з,з' Органiзовуе обстеження Оудiъьль, споруд, iнженерних мереж iТРаНСПОРТНИХ КОМУНiКаЦiй, ЗДiйС".Оru.ч-;;; щодо ix безпечнот експлуатацiт.з,4, Здiйснюе iнженерне забезпечення ?rn ц"uiльного захисту в мiсцях Тх

ilЖТI""Ъ";J#Хl.lТУВаННЯ ДО ЗОН НаДЗВИЧайНИХ .".уuчlИ, зон можливого
3.5. Здiйснюе методz Т.

Та iНженерного захисту об, lХОДiВ ПiД ЧаС будiвництва
3,б, Визначае шкоду, заподiяну суб'ектам господарIовання внаслiдоквиникнення надзвичайних ситуацiй, потребу 

" ,n"Б*ьних ресурсах,необхiдНИХ длЯ проведеНня аuарiЙrо-р"rу";;;r* та iнших невiдкладних робiт,а також повного вiдновлення пошколжених (зруйнованих) об'сктiв.

.".o,i,l; r"*ffi :T;T#i i:::]:f" ;;;. 9у,";й;; для проведення
таких робiт. 

JrDrlllz\ rcr rНШИХ НеВlДКЛаДНИХ РОбiТ, ЗаЛУЧае iT до npouaoarr"

4. Права Служби
4. Служба ма€ право]
4.1. Одержувати в установленому порядку вiд iсцевих органiв виконавчотвлади, органiв мiсцевого самоврядування та суб'сктiв господарюванняiнформацiю, необхiдну для виконання завдань, поклаj ених на Службу.4'2' ВстаноВлЮВаТи ВиМоГ'_*9i;;;;;;"ня заходiв безпеки для Bcix осiб,якi перебувають у зoHi надзвичайноТ."ry'u'u.rl. 

-'

5. Органи управлiння та сили

е КеРiВНИК Служби нач€Lльник управлiнняТа ЗеМЛеКористування .щеснянськоi районпrо.., " MicTiацiт,

забезпечуватиповне,"."":JжJi":JJ;х?Jн"ж;-i.нi;ё;;:";;#,""
Служби включае: керiвника .ny*O", заступника

УЖби, керiвникiв груп, команд та посади iншихtяльностi.
5.4. Керiвник Служби визI{ачае персон€Lл ьнийсклад Служби вiдповiдrrо доорганiзацiйноi структури.
5,5, Суб'ектИ, якi вклЮ"'"-i 

aО складУ Служби, з€UIучаються для лiквiдацiТНаСЛiДКiВ НаДЗВИЧайНОТ СИТУацiТ l .rро".дЪ"п"'u"uрiйно-рятувацьних та iнших

i::'ffiflТ rlЖ;П:Н'ffi:J: 
Й;;;;r"u"ня на надзвичайнi ситуацiI
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5.б. Керiвник Служби в межах cBoci компетенцii:
приймае рiшення, надае доручення та вказiвки з питань щодо виконаннязавдань i функцiонування Служби;
впроваджуе в усситуацiТ!еснянського КУ ПЛаН РеаГУВаНня на надзвичайнi
здiйснюе контрол ;JJfi|j#ffilffiii 

СЛУЖбИ;

ПроВоДитЬ тренУВанНя з пiДготоВки Ълужби 
^; 

;;; за призначенням;здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно до цього Положення.

6. Планування та органiзацiя дiяльностi
6' 1' {ЛЯ ЗабеЗПеЧеННЯ ПЛаНомiрноi дiяльностi та пiдтримання служби в

ffiЪihТОТОВНОСТi 
ДО ВИКОНаННЯ Завдань за .,р"r.ru""нням в службi

посадовий склад Служби;

плаН реагування Служби на надзвичайнi ситуацii;
розрахунок сил i засобiв Служби для роботи у разi виникненнянадзвичайних ситуацiй;
розрахунок забезпечення Служби з
розрахунок забезпечення Служби з

реагування на надзвичайнi ситуацii Iвиконують завдання за призначенням у разl введення його в дiю.6,З. Управлiння силами та засобй; Служои забезпечуеться:сво€часним здiйсненням заходiв, якi 
J

УсТанов та органiзацiй Служби, в умовахприведенням у визначенi строки силпризначенням;

них об'сктових формувань цивiльногов умовах оперативноТ обстановки,
ням поставлених завдань, наданням

Cny РГаНiВ УПРаВЛiння, сил та формувань
дань;
та засобами Служби;

про оперативну обстановку,

передбаченням можливостей lT змiн,
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обгрунтованiстю прийнятих рiшень;
комплексним використанням основних i дублюючих засобiв управлiння тазв'язку.
6.4. Готовнiсть до дiй_за призначенням Служби rрунтуеться на:органiзацii ведення облiку сил, спорУД, майн. ,u l..urx засобiв, якими вонаукомплектована;
розробленнi фунКцiональНих обов'Язкiв посадовиМ особам Служби;

*.рl"iТНid":Ё;i,,а,^"ПОвiдях керiвниковi служби пръпоr.йи з пiдоору
СВОеЧаСНОМУ ПОДаННi ВСТаНОВЛеН i звiтностi та оперативноI iнформачii.органам управлiння вищого рiвня.

7. Пiдготовка кадрiв i навчання

еться та здiйснюсться на ocнoBi плану
нянськоi районноТ ланки територiалъноi

затверджусться розпорядженням
оi адмiнiстрацii, роrпор"дчих та

ТеРСТВа розвитку громад та територiй

7.2. Керiвник Служби рчв на три роки проходить фун зпитань цивiльного захисту вiдповiлпо'до поarч"о"и кабiн ивiд 2З жовтня 2ОlЗ року Й S 19 uПро ,-".рд*ення 
я:- 

дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiсю
го захисту).

их навчань i тренувань.
uI" Служби € спецiальнi навчання

значасться постановоIо
44З <Про затвердження

захисту)) ЛiННя та сил цивiльного

8. Матерiально-технiчне забезпечення
8,1, Комплектування формувань Служби особовим складом, забезпечення

матерiальними ресурсами та засо бамиза пiдприсмствами, установами i
я утворено.
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тимчасове *opl,jl"_1,": за розпоряДженням КиiЪського мiсъкого голови
fiil"Jl-Н:ffi"JJЖJ:lл.Т,#';.Т*';;;;;];;""СДСЦr,,урЪ*у"u,,нямвимог

8.3. Матерiалr"о-r.*"й забезпечення Служби пiд час проведенняРЯТУВ€LЛЬНИХ' iНШИХ НеВiДКЛаДНИХ робiт та комплексу заходiв з лiквiдацiт
;?,T#:':,::f ffi ffiТ,;"ff 

"11,*rЖ^хfu;"::;lж:ý:"ffi :оперiоду
9. Органiзацiя управлiння та зв'язку

9.1.
перiоду Ю В Умовах Мирного часу та особливого
MicTi Ки сисТеМи Управлiння .Щеснянсr*оТ районноi в

9.2.

"uчiЙýrtх:.::"_::r {J;H:,"ffJi:Jr"^'fl1"#;;:'" 
з використанням

9'з' Зв'язок органiзовУ""i"БiJ"rffiffiТ1|.u"i.uцii 
оповiщення таЗ В' ЯЗ КУ СЛУЖ б И, який, ur".рд*у.;;;рffi?;, 

сл ужби.

Керiвник апарату
ольга МАШкIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi

ПОЛОЖЕННЯ
про те иторiальну комун€Lльно-технiчну спецiалiзовану службуцивiльного захисту деснянськоi' районноi ланки територiальнот пiдсистемиMicTa Киева единоТ д"р*Ъ""оi системи цивiльнЬго захисту

1. Загальнi положення

1.1. Це Положення
комун€lJIьно-технiчнотспец*,ЩЖi'.d";;1Ъ,"I;""::Т;.#ffi"J;::Т:i
РаЙОННОiЛаНКИ ТеРИТОрiальноТ пiдс".r.r" ,i".u киева сдиноiдержавноi системи
;ffiТъ"rlхllШj"frl. СлУжба), iT основцi завдання, орг нiзъцiю у,rр;;;l;r"

l'2, СЛУЖба УТВОРЮСТься вiдповiдно. до вимог кодексу цивiльногозахисту Украiни, постанови Кабiнеrу Mi";;;iB Украiн, 
"iiOq сiчня 2О|4рокуNs 11 кПро затвердження Положення про €дину державну систему цивiльногозахисту), постанови Кабiнету MiHicTpiB'YKpuir, 

"lд 
08 липня 20l5 року Ns 469

"про 
затвердження Положення про спецiалiзованi служби цruir"rого захисту)),РОЗПОРЯДЖеНЬ 

.ВИКОНаВЧОГО ОРГаНУ КИiВСЬКОТ MicbKoT ради (Китвськот MicbKoTдержавноi адмiнiстрацii) вiд бt жовтня 2ol5 року лъ Овв uпро територiальнупiдсистему М, Кисва Сдиноiдержавноi системи цr"iпrrого захисту), вiд l 1 квiтня2017 РОКУ М 42g uПРО 
'*oP."n" територiальних .n. i-lrованих службцивiльного захисту регiБнап""оiо рiвня ,ЪрrrЬрi*ьноТ пiдсистеми MicTa КисваединоТ державноi системи цивiльного захистуu (i. .ri"uш i оопоu".ннями), дляпроведення спецiальних робiт i заходiв. цr"irru.rого захисту та Тх забезпечення у

ffiж*"зи 
або виникнення надзвичайних ситуацiй у ,"р""и час i в особливий

1.3. у своiй дiяльностi Служба керуеться Конститучiею Укратни таЗаконаМи УкраIни, акТаМи Президеlrта Украiни, кабiн.rу йi"iстрiв украi.ни,нак€вами MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоi влади,розпорядженнями виконав(Iого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoТ

friНН;;J:ri]l'НЪ1'},.'ff:X1'""trT р"и"""т в MicTi kис"i o.p*u",,oT
1,4, Служба утворIо€ться у..складi Управлiння житлово-комунальногогосподарства !еснянськоi районноТ в MicTi Киевi o.p*urnoi uдri"i.трацiТ таоб'сктових формувань цивiльного захист пiдприемств, yc'abloB, органiзацiй, якi
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вiдносятЬся дО сферИ житлово-комун€lлЬногО господаРства !еснянського районуMicTa Киева. {о складу служби входять окремий пiдроздiл спецiалiзованоiкомунЕtльно-технiчноi служби з питан

ького району м. Киева> та працiвники
житлово-будiвельних кооперативi в та
будинкiв ( за згодою).

сил цивiльного захисту {еснянськоТ
и MicTa Кисва единоi державноТ системи

я Служби для проведення спецiальних
iT забезпечення здiйснюеться згiдно зКРаiНи в режимах повсякденного

, надзвичайноТ ситуацiТ та надзвичайного
заходiв територiалъноi пiдсистеми ri.ru

-комун€шьного господарства
iнiстрацiТ.

2. OcHoBHi завдання Служби

би е:

технlки та майна спецiального
;:ffi;;ъffi виконання завдань з цивiльного захисту в мирний час та

2.З. ЗДiйснення заходiв з переведення.Служби до функцiонування вумовах надзвичайноi ситуацii та особливого п"рiоду.

2.4. Пiдготовка
Служби.

та забёзпечення готовностi до дiй за призначенням

2,5, ОрганiзацiЯ та проведеннЯ навчання за програмою спецiальноТпiдготовКи фахiвЦiв певноi спЁцiurruПо.ri, 
"*i "*оо"r" до скJIаду Служби.



2,6, ПiдготоВка пропОзицiЙ щодо проведення спецiальних робiт i заходiвЗ ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ Та tx Забезпечення пiд час лiквiдацii ruaпlд*iв надзвичайнихСИТУаЦiЙ Та УПРаВЛiННЯ ПiДРОЗдiлчr, Спf*Ёi, *о з€lJIучаються до таких робiт iзаходiв.

2'7 ' ОРГаНiЗаЦiЯ Та ВЗаеМОДiя з органами управлiння та силами цивiльногозахисту району, якi залучаються до лiквiдацii наслlдкiв надзвичайних ситуацiй.2,8, СтворенНя та попОвнення матерiагrьних та iнших pecypciB Служби.

3. ФункцiТ Служби

3. Служба вiдповiдно до покладених на нет авдань:з, l . Проводить спецiальну. розвiдку в мiсцях виникнення (загрози

ffiffilН?""lЁ'"lТ:айНИХ 
ситуацiй, ,""*i" руху сил цивiльного захисту та

з.2. Визначэ" ттт*лп\/
нерухомо,r""ЪТ;"оо-Jff",iНffi?,,""';;н"хнffr 

ж;_,.*"|;*;:потребУ в матерiаlrьних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйнорятув€шьниХ та iншиХ невiдкладниХ робiт, а також повного вiдновленняпошкоджених (зруйнованих) об'сктiв.

,"о;;" JJfi'.X?.,.:Tb 
РОЗЕIИЩеННЯ ШЛяхiв руху сил цивiльного захисту та

. з,4' Органiзовуе та здiйснюс органiзацiйно-технiчнi заходи щодопlдвищеНня стiйкОстi комуН€lльно-енергетичних мереж, проводить невiдкладнiаварiйно-вiдновлювальнi 
роботи на них та iх спорудах.3,5, Здiйснюе 

"о,"пu,,чr" спецiальними сумiшами вулиць iдорiгнаселених пунктiв, а також очищення зливовоI каналiзацii та дренажних системнаселених пунктiв, зливостокiв
Приймальних колодязiв. 

i' СИСТеМ ПОВеРХНеВОГО ВОДОВiДведення та зливо
3,6, Органiзовуе пiдвезення (подачу) питноi та технiчноi води у зони, де

fr:rffitff",;flХ'ЩОДО Запобiган," u,""*neHHIo надзвичайних ситуацiй та
З.7 . Веде 

. 
облiк спецiа.пьноi технiки, що можепроведення аварiйно-рятувЕtльних та iнших невiдкладнихкомун€tлЬноТ сферИ, з€шучае iT до проведення таких робiт.

бути з€Lлучена для
: робiт на об'сктах

4. Права Служби

4. Служба ма€ право:

"nuor|'l, 

одержувати в установленому порядку вiд iсцевих органiв виконавчоj'

"*;*; ;H;:;Xl"#H,;1,":r.T;ж.;}T;i*,ouun,"
якi перебувають у зонi 

".о.r""#ffi;#;;1.r'""" 
ЗаХОДiВ беЗПеки для Bcix осiб,

5. Органи управлiння та сили
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5,1, Службу очолюс керiвник служби - начальник Управлiння житлово-комун€LлЬногО господарства !еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТадмiнiстрацii.

би, кiлькiсть iT пiдроздiлiв повинна
ння покладених на Службу завдань.
ючас: керiвника служби, заступника

никiв груп, команд та посади iнших
5.4. Керiвник Служби визнача€ персон€lJIьний склад Служби вiдповiдно до

5.6. Керiвник Служби в межах своеТ компетенцii:
приймае рiшення, надае доручення та вказiвки з питань щодо виконаннязавдань i функцiонування Службиj

ситуа #:J:a ичайнi
ки€ва
ю сил

проводить тренування з пiдготовки С
здiйснюс iншi повноваження вiдповiдно до цього Положення.

6. Планування та органiзацiя дiяльностi

6,1, {ля забезпечення планомiрноi дiяльностi та пiдтримання Служби в

;ЖЪihТОТОВНОСТi 
ДО ВИКОНаННЯ Завдань за призначенням у службi

посадовий склад Служби;

Служби в робочий та неробочий час;
установами та органiзацiями Служби;
особливий перiод;плаН реагування Служби на надзвичайнi ситуацii;

розрахунок сил та засобiв Служби для роботи в разi виникненнянадзвичайних ситуацiй;

у
на
пр

органiзацiйноi структури.
5.5. Суб'екти, якi включенi до

наслiдкiв надзвичайноi ситуацii i
невiдкладних робiт вiдповiдно до
Щеснянського району MicTa Киева.
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СВО€ЧаСНИМ ЗДiЙСНеННЯМ ЗаХОДiВ, якi сприяють пiдвищенню стiйкостiроботи установ та органiзацiй Служби, 
" 

yr*u* мирного часу та особливогоперiоду;
приведенням у визначенi строки сил i засобiв Слркби в готовнiсть до дiй

до комунально-технiчних об'сктових формуваньщодо Тх застосування в умовах оперативноТ
контролем за виконанням поставлених завдань,

чlткою взаемодiсю вiдповiдних органiв управлiння, сил та формуваньСлужби пiд час спiльного виконання завдань;
сво€часним маневруванням силами та засобами Служби;чiткоЮ органiзацiсю збо_рУ i"форrчцiТ про on.pur""ry обстановку,свосчасним iT опрацюванням i обмiном д*rr";
правильНою оцiнКою обстановкИ та переДбаченням можливостей iT змiн,обqрунтованiстю прийнятих pi шень;
комплексним використанням основних i дублюючих засобiв управлiння тазв'язку.

м Служби rрунтуеться на:
руд, майна та iнших засобiв, якими TaKi

розробленнi фунКцiональНих обов'Язкiв посадовим особам Служби;
*.pi"r"#ffi;Hi#, ОО'О"iДях керiвниковi Служби пр*оrrчЙ . пиоору

за призначенням;
сво€часним доведенням

цивiльного захисту завдань
обстановки, керiвництвом та
наданням всебiчноТ допомоги;

сво€часному поданнi встановленоi
органам управлiння вищого рiвня.

звiтностi та оперативноi iнформацiТ

7. Пiдготовка кадрiв i навчання

7,1, Пiдготовка Служби органiзовусться та здiйснIоеться на oc'oBi плануосновних заходiв цивiльного захисту !еснянськоi районноi ланки територiальноТпiдсистеми MicTa Кисва СДС ЦЗ на pin, що затверджусться розпорядженнямЩеснянськоТ районноТ в MicTi. Киевi o.p*urno адмiнiстрацiТ, розпорядчих таорганiзацiйно-методичних aKTiB Mi"i.r;;.;;; розвитку громад та територiйУкраiни.
7,2, Керiвник Служби р€в на три роки проходить функцiон€шьне навчання зПИТаНЪ ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ ВiДПОвiдпо до поЁru.rоuи кабiнету MiHicTpiB укратнивiд 2З жовтня 20lЗ року М s19 uПро ,uru.ро*ення Порядку проведеннянавчання керiвного.складу та фахiвцi", дi"л"нi.r" 

"*r* 
пов'язана з органiзацiсюi здiйсненням заходiв з .r"ru"" цивiльного захисту)).

7,3, Навчанця особового скJIалУ формувань Служби здiйснюсться вiдповiднодо постанови Кабiнету MiHicTpiB VкраЬй вiд26 
"Ър""" 

'Oii;-y 
Jф 444 <<Прозатвердження Порядку здiйснення навчання населення дiям у надзвичайнихситуацiях> безпосереднъо В установах та органiзацiях шляхом курсовогонавчання та пiд час спецi€шьних навчань i ,рену"аrr.
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вки Служби е спецiальнi навчання
постановою

атвердження

Захисту). Л ЦИвiльного

8. Матерiально-технiчне забезпечення

8'l' КОМПЛеКТУВаННЯ фОРмувань Служби особовим складом, забезпеченнятехнiкою, штатним майном, Ърrпuдuми, матерiальними ресурсами та засобамися пiдприемствами, установами i
я утворено.

ням Киiвського мiського голови
Киева СДС ЦЗ, з урахуванням вимогчинного законодавства Украiни.

8,3, Матерiалr"о-r.*пi"r. забезпечення Служби в разi проведення
iT та комплексу заходiв .'пiпuiдuцiт

ирного часу та особливого перiоду
аченi планом реагування.

9. Органiзацiя управлiння та зв'язку

i;i;*КL'IJ:;1Нlli:r:9::л1ry::ii_ylрпо:очасутаособливогоперiоду
iння !еснянськоТ оайt районноi в MicTiКиевi державноi адмiнiстрацiТ.

3:?,"л.I:равлiння силами Служби здiйснюеться з використанням. ruЧо"п ч их, м о б i л ь н их з а с о б i в . ";;Ы ;; о.##r., ;:
: 

. 

] 
"r"ж",: 

:_, т : 1r_"л1l.] 
r." .. iо rЪ ;' ;;;; i j. u n i, u ц i l. о п о в i щ е н н я т а

vtutu Upl'?tзв'язкУ Служби, як й зат"флжусться кеgiлвlаком Служби.

Керiвник ап
Ольга МАШкIВСъкА


