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ПОЛОЖЕННЯ
про територiальну медичну спецiалiзовану службу

цивiльного захисту ,ЩеснянськоТ районноi ланки територiальноi пiдсистеми MicTa

Киева единоi державноi системи цивiльного захисту

1. Загапьнi положення

1.1. I_{e Положення визначае порядок утворенFIя територiальноТ медичноТ

спецiаrriзованоi служби цивiльного захисту ,щеснянськоi районноi ланки

територiалъноi пiдсистеми MicTa Кисва сдинот державноi системи цивiльного
захисту (д-i - Служба), iT ocHoBHi завдання, органiзацiю управлiння нею та if

функцiонування.
1.2. Служба утворюсться вiдповiдно до вимог Кодексу цивiльного захисту

Украiни, постаноВи Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09 сiчня 20|4 року }гs 11

кПро затвердження Положення про сдину державну систему цивiльного
захисту)), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 липня 2015 року N9 4б9

<про затвердження Положення про спецiалiзованi служби цивiльного захисту>,

розпоряджень виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT

державноI адмiнiстрачii) вiд 01 жовтня 2015 року Jф 988 <Про територiалЬНУ

пiдсистему м. Кисва сдинот державнот системи цивiльного захисту), вiд 11

квiтня 2о17 рокУ Jф 429 кПро створення територiальних спецiалiзованих служб

цивiльного захисту регiонального рiвня територiальноi пiдсистеми MicTa Кисва
сдиноi державноi системи цивiльного захисту населення)), для проведення
спецiальних робiт i заходiв з цивiльного захисту та Тх забезпечення у разi
загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй у мирний час та в особливИЙ

перiод.
1.3. У своiй дiяльностi Служба керусться Конститушiею УкраТни та

законами Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,

нак€вами MiHicTepcTB, iнших центр€tльних органiв виконавчоТ влади,

розпорядженнями виконавчого органу КиiвськоТ мiськоi ради (КиТвСЬКОТ

MicbKoi державноI адмiнiстрацiТ), /\еснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii, а також цим ПоложенняN{.

1.4. Служба утворюеться у складi вiддiлу охорони здоров'я ЩеснянськоТ

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ та спецiалiзованих медичних

служб закладiв охорони здоров'я Щеснянського району MicTa Кисва.
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1.5. Служба входить до складу сил цивiльного захисту ,.Щеснянськоi

районноi ланкИ територiальноi пiдсистеми MicTa Кисва сдиноi державноТ

системи цивiльного захисту (далi - СДС ЦЗ).
1.6. Функцiонування та залучення Служби для проведення спецiальних

робiт i заходiв з цивiльного захисту та ii забезпечення здiйснюеться згiдно
з Кодексом цивiльного захисту Украiни у режимах повсякденного

функцiонування, пiдвищенот готовностi, надзвичайнот ситуацiт та

надзвичайного стану вiдповiдно до основних завдань i заходiв територiальноТ

пiдсистеми СЩС ЦЗ у таких режимах.
1.7. В особливий перiод, у тому числi у во€нний час, Служба функuiонУе

вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Украiни та з урахуванням
особливостей, що визначаються законами Украiни <про правовий режим
воснного стану)), <Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiЮ>, а ТаКОЖ

iншими нормативно-правовими актами.
1.8. Служба виконуе cBoi завдання у взасмодiТ з мiсцевими орГаНаМи

виконавчоТ влади та органами мiсцевого самоврядування, органами УправлiННЯ
та силами iнших спецiалiзованих служб цивiльного захисту району.

1.9. Служба не € юридичною особою. Листування iз службових питань

здiйснюсться через Управлiння благоустрою та пiдприсмництва,ЩеснянськоТ

районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiT.

2. OcHoBHi завдання Служби

2. Основними завданнями Служби с:

2.1. Участь у розробленrri планiв реагування на надзвичайнi ситУацii,
планiв цивiльного захисту на особливий перiол .Щеснянськоi районноТ ланки
територiальноi пiдсистеми MicTa Киева еДС ЦЗ з питань, що стосуються
Служби.

2.2, Слрияння пiдтриманню у готовностi технiки i майна спецiального
призначення для виконання завдань з цивiльного захисту в мирний час Та

особливий перiод.
2.3. Здiйснення заходiв з переведення Служби до функцiонування в

умовах надзвичайноi ситуацiТ та особливого перiоду.
2.4. Пiдготовка та забезпечення готовностi до дiй за призначенням

Служби.
2.5. Органiзацiя та проведення навчання за програмою спецiальноТ

пiдготовки фахiвцiв певноi спецiальностi, якi входять до складу Служби.
2.6. Пiдготовка пропозицiй щодо проведення спецiальних робiт i заходiв з

цивiльного захисту та iх забезпечення пiд час лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй та управлiння пiдроздiлами Служби, що з€tлучаються до таких заходiв.

2.7. Органiзацiя та взаемодiя з органами управлiння та силами цивiльного
захисту Щеснянського району, якi з€Lлучаються до лiквiдацiТ наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй.

2.8. Створення та поповнення матерiальних та iнших pecypciB Слухtби.



3. ФункцiТ Служби

3. Спецiагriзована медична служба:
3.1. Органiзовуе медичне забезпечення, надае медичну допомогу

постраждЕLIIим у разi виникнення надзвичайних ситуацiй та особовому складу
пiдроздiлiв цивiльного захисту;

3.2. Органiзовуе взасмодiю сил i засобiв медичних служб, якi залученi для
лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

3.3. Органiзовуе роботу закладiв охорони здоров'я пiд час прийому
великоi кiлькостi поранених та постраждыIих у разi виникнення надзвичайних
ситуацiй;

3.4. Органiзовуе евакуацiю постраждапих у разi виникнення
надзвичайних ситуацiй до закладiв охорони здоров'я з урахуванням медичних
покЕвань;

3.5. Здiйснюе контроль за забезпеченням сил та пiдроздiлiв медичноi
служби лiкарськими засобами, виробами медичного призначення,
профiлактичними засобами, тощо;

З.6. Забезпечуе iзоляцiю iнфекцiйних хворих i контамiнованих осiб,
проводить Тм caHiTapнy обробку i деконтамiнацiю та нада€ невiдкладну медичну
допомогу;

З.7. Здiйснюе контроль i протиепiдемiчнi заходи пiд час лiквiдацiТ
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

3.8. Органiзовуе та здiйснюс медичнi профiлактичнi заходи серед
населення та особовому складу пiдроздiлiв цивiльного захисту;

З.9. Здiйснюе контроль за створенням резерву лiкарських засобiв та
виробiв медичного призначення для забезпечення заходiв пiд час лiквiдацii
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

3.10. Збирае та аналiзуе статистичнi данi щодо заходiв з медичного
забезпечення пiд час лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

3.11. Навчае немедичних працiвникiв методам та навичкам надання
домедичноТ допомоги у разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

З.I2. Збирае, аналiзуе, узаг€Lльню€ данi про медичну icaHiTapHo-
епiдемiологiчну обстановку, прогнозуе iT розвиток в районах виникнення
наДЗВичаЙних ситуацiЙ, осередках ураження (захворювання) та на прилеглих
ТеРиторiях, а також у мiсцях тимчасового розмiщення евакуйованого
населення.

4. Права Служби

4. Служба ма€ право:
4.1. Одержувати в установленому порядку вiд мiсцевих органiв виконавчоТ

ВЛаДИ, Органiв мiсцевого самоврядування та суб'сктiв господарювання району
iнформацiю, необхiдну для виконання завдань, покладених на Службу.

4.2. Встановлювати вимоги щодо додержання заходiв безпеки для Bcix
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осiб, якi перебувають у зонi надзвичайноi ситуацii.

5. Органи управлiння та сили

5.1. СлУжбу очолюс керiвник Служби - наччLпьник вiддiлу охорони
здоров'я .щеснянськот районнот в MicTi Киевi державнот адмiнiстрацiт.

5,2. Органiзацiйна структура Служби, Ki.TlbKicTb iT пiдроздiлiв повинна
ЗабеЗПеЧУВати повне та своечасне виконання покладених на Службу завдань.

5.3. ПОСадовий склад Служби включа€: керiвника служби, заступника
(заступникiв) керiвника служби, керiвникiв Груп, команд та посади iнших
фахiвцiв за напрямами ik дiяльностi.

5.4. КеРiвник Служби визначае персональний склад Служби вiдповiдно до
органiзацiйноi структури.

5.5. Суб,€кти, якi включенi до складу Служби, з€Lлучаються для лiквiдацiТ
наслiдкiв надзвичайнот ситуацiт i проведення аварiйно-рятувЕLльних та iнших
невiдкладних робiт вiдповiдно до Плану реагування на надзвичайнi ситуацii
Щеснянського району MicTa Кисва.

5.б. Керiвник Служби в межах свосТ компетенцii:
приймас рiшення, нада€ доручення та вказiвки з питань щодо виконання

завдань i функцiонування Служби;
впроваджуС В установЛеномУ порядку план реагування на надзвичайнi

ситуацii 
'Щеснянського району MicTa Кисва, з питань KoMпeTeHrriT Служби;

здiйснюе контроль за дiяльнiстю сил i формувань Служби;
здiйснюс iншi повноваження вiдповiдно до цього Положення.

6. Планування та органiзацiя дiяльностi

6.1. ,ЦЛЯ ЗабеЗпечення планомiрноi дiяльностi та пiдтримання Служби в
постiйнiЙ готовностi дО виконаннЯ завданЬ за призначенням у Службi
розробляються:

посадовий склад Служби;
схема оповiщення керiвного складу Служби в робочий та неробочий час;
плаН взасмодiТ мiж пiдПрисмствами, устаНовами i органiзацiями Служби;
план цивiльного захисту Служби на особливий перiод;
план реагування Служби на надзвичайнi ситуацiТ;
розрахунок сил та засобiв Служби для роботи в разi виникнення

надзвLIчайних ситуацiй;

розрахунок забезпечення Служби засобами iндивiдуального захисту;
розрахунок забезпечення Служби засобами коJIективного захисту;
розрахунок накопичення матерiально-технiчних засобiв (майна) у Службi.

6.2. СилИ та формування, щО органiзаЦiйнО об'сднанi в Службу,
перебувають у готовностi до виконання завдань, передбачених планом
реагування на надзвичайнi ситуацiт Щеснянського району MicTa Кисва, та
виконують завдання за призначенняI\t у разi введення його в дiю.

6.3. Управлiння силами та засобами Служби забезпечу€ться:



свосчасним здiйсненням
роботи установ та органiзацiй
перiоду;

ПРИВеДенням у визначенi строки сил i засобiв Служби в готовнiсть до дiй
за призначенням;

своечасним доведенням до медичних об'ектових формувань цивiльного
захистУ завданЬ щодО ix застосування в умовах оперативноТ обстановки,
керiвництвом та контролем за виконанням поставлених завдань, наданням
всебiчноi допомоги;

чiткоЮ взасмодiеЮ вiдповiдних органiв управлiння, сил та формувань
Служби пiд час спiльного виконання завдань;

своечасним маневруванням силами та засобами Служби;
чiткоЮ органiзацiсЮ зборУ iнформачiТ про оперативну обстановку,

сво€часним iT опрацюванням i обмiном даними;
правильною оцiнкою обстановки та передбаченням можливостей iT змiн

обгрунтованiстю прийнятих рiшень;
комплексним використанням основних i дублюючих засобiв управлiння та

зв'язку.
6.4. Готовнiсть о дiй за призначенням Служби грунтусться на:
органiзацii ведення облiку сил, сп РУД, майна та iнших засобiв, якими TaKi

служби укомплектованi ;

розробленнi функцiональних обов' зкiв посадовим особам Служби;
своечасному поданнi встановленоТ звiтностi та оперативноi iнформацii

органам управлiння вищого рiвня.

7. Пiдготовка кадрiв i навчання

7.1. Пiдготовка Служби органiзовуеться та здiйсню€ться на ocцoBi плану
основних заходiв цивiльного захисту .ЩеснянськоТ районноТ ланки територiальноi
ПiДСИСТеМИ MicTa КИеВа еДС ЦЗ на piK, що затверджусться розпорядженням
щеснянськоI районноi в MicTi Киевi державнот адмiнiстрашii, розпорядчих та
органiзацiйно-методичних ак,гiв MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украrни.

7.2. Керiвник Служби раз на три роки проходить функцiональне навчаI]няз питанЬ цивiльногО захистУ вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 2З жовтня 20IЗ року J\Ъ 819 uПро затвердження Порядку
проведення навчання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з
органiзацiею i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту).

7.з. Навчання особового складу формувань СлужЬи здiйснюсться
ВiДПОВiДНО ДО ПОсТанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд iб .r.pu" я 2оlз рокум 444 <Про затвердження Порядку здiйснення навчання населення дiям унадзвичайних ситуацiях> безпосередньо в установах та органiзацiях шляхом
курсового навчання та пiд час спецiальних навчань i тренувань.

7.4. основною формою пiдготовки Служби с спецiальнi навчання
(тренування), перiодичнiсть та тривалiсть яких визначасться постановоIо
КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд 26 червня 20l 3 року J\ъ 443 uПро затвердження

5

заходiв, якi сприяють пiдвищенню стiйкостi
Служби, в умовах мирного часу та особливого
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поряду пiдготовки до дiй за призначенням органiв управлiння та силцивiлъного захисту)).

8. Матерiально-технiчне забезпечення

8.1. Комплектування спецiалiзованих формувань Служби особовимскладом, забезпечення технiкою, штатним майном, приладами, матерiальними
о захисту здiйснюеться установами i
я утворено.
обiлями i спецiальним транспортом
транспорту пiдприсмств, установ iорганiзаЦiй, а такОж за рахунок транспорту пiдприемств, установ i органiзацiй,наданого В Тимчасове Користування за розпорядженням киiвського мiськогоголовИ - керiвника територiальноТ пiдсисrЁr' MicTa Киева сдс цз, зурахуванням вимог чинного законодавства УкраiЪи.

8.3. Матерiально-технiчне забезпеч"rr.r" Служби цiд час проведення
рятув€Lпьних, iнших невiдкладних робiт та комплексу заходiв з лiквiдацiтнаслiдкiв надзвичайних ситуацiй , уйо"u" мирного часу та особливого перiодуздiйснюеться в обсягах i у сiроки, що передбаченi nnu.ro, p.u.y"u""".

9. Органiзацiя управлiння та зв'язку
9,1, Для керiвництва Службою в умовах мирного часу та особливого

:::]:fl .::,-:::л::::,lу:::]11лалоf ,"""";;;";;;;;;;.й,o"""o"JJJ$i
MicTi_KlrcBi державноi адмi нiстрачiТ.

9,2, Управлiння силами Служби здiйснюеться з використаннямстацiонарних, мобiльних засобiв зв'язку ,u рuдБ.танцiй.

зв'язку Служби, який затверджусться ником Служби.

ольга МАШкIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕ,НО
Розпорядження ЩеснянськоТ

районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстраuii
в\д29 вересня 2017 року JЮ 552
(в редакцiТ розпорядження,Щеснянськоi
районцоi' в MicTi Кисвi державноТ алмjнiстрацiТ'"iдЩ2022рокуNg!_Щ

--7--

положЕннrI
про територiальну спечiалiзовану службу цивiльного захисту охорони

громадського порядку ,Щеснянськоi районноi ланки територiальноТ пiдсистеми

MicTa Кисва единоi державноi системи цивiльного захисту

1. Загальнi положення

1.1. Ще Положення визначае порядок утворення територiальнот

спецiалiзованот служби цивiльного захисту охорони громадського порядку

,щеснянськоi районноi ланки територiальноi пiдсистеми MicTa Киева сдинот

державноi системи цивiльного захисту (далi - Служба), if ocHoBHi завдання,

органiзацiю управлiння нею та if функцiонування.
|.2. Служба утворюсться вiдповiдно до виN,{ог Кодексу цивiльного

захисту УкраТни, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09 Сiчня 2014 РОКУ
J\ъ 11 <Про затвердження Положення про едину державну систему цивiльного
захисту)), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 08 липня 2015 рокУ JVg 4б9

<про затвердження Положення про спецiалiзованi служби цивiльного захисту)',

розпоряДженЬ виконавЧого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT

державноi адмiнiстрацiТ) вiд 01 жовтня 2015 року Ns 988 uПро територiалЬНУ

пiдсистему м. Kl.rcBa единоi державноi системи цивiльного захисту), вiд 1 l квiтIlя

20t7 рокУ Jф 429 <Про створення територiальних спецiалiзованих служб

цивiльного захисту регiонального рiвня територiальнот пiдсистеми MicTa Кисва
единоТ державноi системи цивiльного захистр ( iз змiнами i ДопОвненняМИ), ДЛЯ

проведення спецiальних робiт i заходiв з цивiльного захисту та iх забезпеЧеННЯ У

разi загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй у мирний час i в особливий
перiод.

1.3. У своiй дiяльностi Служба керуеться Конститучiсю та законами
Украiни, aKTaMLI Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами

MiHicTepcTB, iнших центр€tльних органiв виконавчоТ влади, розпоряДженнЯМИ
виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради (КиТвськоi MicbKoT державноТ

адмiнiстрацii), ,,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, а

Taкo)t цим Положенням.
1.4. Служба утворюсться у складi !еснянського управлiння пОЛiЦiТ

Головного управлirrня Наr]iональноi полiцiТ у м. Киевi та об'сктоВих формУВаНЬ
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ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ ПiДПРИеМств, установ та органiзацiй !еснянського районуMicTa Кисва.
1.5. Служба входить до складу сил цивiльного захисту !еснянськоТ

районноiланки територiальноi пiдсистеми MicTa Кисва сдиноiдержавноi системи
цивiльного захисту (далi - СДС ЦЗ).

1.6. Функцiонування та залучення Служби для проведення спецiальних
робiт i заходiв з цивiльного захисту та iT забезпечення здiйснюеться згiдно зкодексом цивiльного захисту Укратни в режимах повсякденного
фУНКЦiОНУВання, пiдвищеноi готовностi, ,uдr"rчuйнот ситуацii та надзвичайного
стану вiдповiдно до основних завдань i заходiв територiальнот пiдсистеми MicTa
Киева СДС ЦЗ у таких режимах.

I.7 . В особливий перiод, у тому числi у военний час, Служба функчiонуевiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Украiни та з урахуваннямособливостей, що визначаються законами УкраIни пПро правовий режимвоенного стану)), кпро мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю>, а також
iншими нормативно-правовими актами.

1,8. Служба викону€ своi завдання у взаемодii з мiсцевими органами
виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування, органами управлiннята силами iнших спецiаrriзованих служб цивiльного захисту району.1,9, Служба не € юридичною особою. Листуванrrrl службових питань
здiйснюетьсЯ череЗ !еснянське управлiння полiцii Головного управлiннянацiональнот полiчii у м. Киевi.

2. OcHoBHi завдання Служби

2. Основними завданнями Служби с:
2,|, Участь у розробленнi _планiв реагування на надзвичайнi ситуацiТ,

планiв цивiльного захисту на особливий перiод Щеснянськоi районноi ланки
територiальноi пiдсистеМи MicTa Киева сдС ЦЗ , nrruнb, що стосуються Служби.2,2, Пiдтримання у готовностi технiки та майна спецiального
призначення для виконання завдань з цивiльного захисту в мирний час та
особливий перiод.

2.з. Здiйснення заходiв з переведення Служби до функцiонування в
умовах надзвичайноТ ситуацiТ та особливого перiоду.

2,4, Пiдготовка та забезпечення готовностi до дiй за призначенням
Служби.

. 2,5, ОрганiзацiЯ та проведення навчання за програмою спецiальноТ
пiдготовКи фахiвЦiв певноi спецiальностi, якi входять до складу Служби.2,6, ПiдготоВка пропОзицiЙ щодО проведення спецiальних робiт i заходiв
З ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ Та ТХ ЗабеЗпечення пiд час лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй та управлiння пiдроздiлами Служби, що з€IJIучаються до таких робiт iзаходiв.

2,7 , Органiзацiя та взасмодiя з органами управлiння та силами цивiльногозахисту району, якi залучаються ло лiквiдацii наслlдкiв надзвичайних ситуацiй.2,8, Створення та поповнення матерiальних та iнших pecypciB Служби.



3. Функцii Служби

3. Служба вiдповiдно до покладених на неi завдань:
3.1. Бере участь вiдповiдно до компетенцii у забезпеченнi громадського

порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацiй
та oxopoнi майна, що зzLлишилося без нагляду в таких зонах.

З.2. Повiдомляс вiдповiдним державним органам i громаДСЬКИМ

об'еднанням про небезпечнi подii та надзвичайнi ситуачiТ.
3.3. Надас допомогу органам виконавчот влади та органам мiсцевого

самоврядування у вiдселеннi людей з мiсць, небезпечних Для ПРОЖИВаННЯ,

проведеннi евакуацiТ населення.
3.4. Бере участь у здiйсненнi карантинних заходiв пiд час епiдемiЙ Та

епiзоотiй.
3.5. Визначае потребу в матерiальних ресурсах, необхiдних для здiЙснення

заходiв з охорони публiчного (громадського) порядку.

4. Права Служби

4. Служба ма€ право:
4.1. Одержувати в установленому порядку вiд мiсцевих органiв виконавчоТ

влади, органiв мiсцевого самоврядування та суб'сктiв господарЮвання
iнформацiю, необхiдну для виконання завдань, покладених на СлУжбУ.

4.2.Встановлювати вимоги щодо додержання заходiв безпеки для Bcix осiб,
якi перебувають у зонi надзвичайноТ ситуачii.

5. Органи управлiння та сили

5.1. Службу очолюс керiвник служби - нач€uIьник /{еснянського управлiння
полiцii Головного управлiння Нацiональноi полiцil у м. Киевi.

5.2. Органiзацiйна структура Служби, кiлькiсть i] пiдроздiлiв повинна
забезпечувати повне та своечасне виконання покладених на Службу завдань.

5.3. Посадовий склад Служби включа€: керiвника служби, заступника
(заступникiв) керiвника служби, керiвникiв груп, команд та посади iнших

фахiвцiв за напрямами Тх дiяльностi.
5.4. Керiвник Служби визначае персон€Lпьний склад Служби вiдповiдно до

органiзацiйноi структури.
5.5. Суб'екти, якi включенi до складу Служби, залучаються для лiквiдацiТ

наслiдкiв надзвичайноi ситуацii i проведення аварiйно-рятув€tльних та iнших
невiдкладних робiт вiдповiдно до Плану реагування на надзвичайнi ситуацii
Щеснянського району MicTa Кисва.

5.6. Керiвник Служби в межах своеТ компетенцii:
приймае рiшення, нада€ доручення та вказiвки з питань щодо виконання

завдань i функцiонування Служби;
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ВПроВаджус в установленому порядку План реагування на надзвичайнi
ситуацiт ,щеснянського району з питань компетенцii Служби;

здiйснюс контроль за дiяльнiстю сил i формувань Служби;
ПРОВоДить тренування з пiдготовки Служби до дiй за призначенням;
здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно до цього Положення.

6. Планування та органiзацiя дiяльностi

6.1. !ля забезпечення планомiрнот дiяльностi та пiдтримання Служби в
постiйнiЙ готовностi дО виконання завдань за призначенням у Службi
розробляються:

посадовий склад Служби;
схема оповiщеНня керiвного складу Служби в робочий та неробочий час;
плаН взаемодii мiж пiдПрисмствами, устаНовами та органiзацiями Служби;
план цивiльного захисту Служби на особливий перiод;
план реагування Служби на надзвичайнi ситуацii;
розрахунок сил та засобiв Служби для роботи в разi виникнення

надзвичайних ситуацiй ;

розрахунок забезпечення Служби засобами iндивiдуального захисту;
розрахунок забезпечення Служби засобами колективного захисту;
розрахуНок накоПиченнЯ матерiалЬно-технiчних засобiв (майна) у Службi ;

план пiдготовки керiвного складу та формувань Служби на piK;
довiдковi та iнформацiйнi матерiали.
6.2. Силита формування, що органiзацiйно об'сднанi в Службу, перебувають

у готовностi до виконання завдань, передбачених Планом реагування на
надзвичайнi ситуацii !еснянського району MicTa Киева та виконують завдання за
призначенням у разi введення його в дiю.

6.3. Управлiння силами та засобами Служби забезпечусться:
свосчасним здiйсненням заходiв, якi сприяють пiдвищенню стiйкостi

роботи установ та органiзацiй Служби, в умовах мирного часу та особливого
перiоду;

приведенням у визначенi строки сил i засобiв Служби в готовнiсть до дiй
за призначенням;

свосчасним доведенням до об'ектових формувань цивiльного захисту
транспортного забезпечення завдань щодо iх застосування в умовах оперативноТ
обстановки, керiвництвом та контролем за виконанням поставлених завдань,
наданням всебiчноI допомоги;

чiткою взаемодiею вiдповiдних органiв управлiння, сил та формувань
Служби пiд час спiльного виконання завдань;

свосчасним маrIевруванням силами та засобами Служби;
чiткою органiзацiсю збору iнформачii про оперативну обстановку,

сво€часним iT опрацюванням i обмiном даними;
правильНою оцiнКою обстановки та передбаченням можливостей iT змiн

обrрунтованiстю прийнятих рiшень;
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комплексним використанням основних i дублюючих засобiв управлiння та

зв'язку.
6.4. Готовнiсть до дiй за призначенням Служби фунтусться на:

органiзацii ведення облiку сил, споруд, майна та iнших засобiв, якими TaKi

служби укомплектованi ;

розробленнi функцiональних обов'язкiв посадовим особам Служби;
веденнi облiку та доповiдях керiвниковi Служби пропозицiй з пiдбору

керiвних кадрiв Служби;
свосчасному поданнi встановленоi звiтностi та оперативноТ iнформачiТ

органам управлiння вищого рiвня.

7. Пiдготовка кадрiв i навчання

7.1. Пiдготовка Служби органiзовуеться та здiйснюеться на ocнoBi плану
основних заходiв цивiльного захисту Щеснянськоi районноi ланки територiальноi
пiдсистеми MicTa Киева еДС L{З на piK, що затверджусться розtIорядженням
,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii, розпорядчих та
органiзацiйно-методичних aKTiB MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни.

7.2. Керiвник Служби раз на три роки проходить функчiон€Lльне навчання з

питань цивiльного захисту вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 2З жовтня 201З року JVs 819 пПро затвердження Порядку проведення
навчання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiсю
i здiйсненням заходiв з tIитань цивiльного захисту)).

7.3. Навчання особового складу формувань Служби здiйсню€ться вiдповiдно
до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд26 червня 2013 року j\Ъ 444 пПро
Затвердження Порядку здiЙснення навчання населення дiям у надзвичаЙних
ситуацiях> безпосередньо в установах та органiзацiях шляхом курсового
навчання та пiд час спецiаJIьних навчань i тренувань.

7.4. Основною формою пiдготовки Служби с спецiальнi навчання
(тренування), перiодичнiсть та тривалiсть яких визначасться постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд26 червня 201З року J\Ъ 443 uПро затвердження
Порядку пiдготовки до дiй за призначенням органiв управлiння та сил цивiльного
захисту).

8. Матерiально-технiчне забезпечення

8.1. Комплектування формувань Служби особовим складом, забезпечення
технiкою, штатним маЙном, приJIадами, матерiальними ресурсами та засобами
iНдивiдУального захисту здiйсrlюеться пiдприсмствами, установами i
органiзацiями, на базi яких чi формування утворено.

8.2. Забезпечення Служби автомобiлями та спецiальним транспортом
ЗдiЙснюсться за рахунок власного транспорту пiдприемств, установ i органiзацiй,
а Також за рахунок транспорту пiлприемств, установ i органiзацiй, наданого в
ТИМЧасоВе користування за розпорядженням КиТвського мiського голови
КеРiВНика Територiальноi пiдсистеми MicTa Киева СДС ЦЗ, з урахуванням вимог
чинного законодавства УкраТни.



8.З. Матерiально-технiчне забезпечення Служби пiд час проведення
рятув€tльних, iнших невiдкладних робiт та комплексу заходiв з лiквiдацiТ
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй в умовах мирного часу та особливого перiоду
здiйснюсться в обсягах i у строки, що передбаченi планом реагування.

9. Органiзацiя управлiння та зв'язку

9.1. Щля керiвництва Службою в умовах мирного часу та особливого гlерiолу
використовуються кладовi системи управлiння Щеснянськоi районноi в мiс,гi
Киевi державноi адмiнiстрацii.

9.2. Управлiння силами Служби

зв'язку Служби, який затверджусться кер ком Служби.

Керiвник апарату

стацiонарних, мобiльних засобiв зв'язку
9.З. Зв'язок органiзовусться згiдно

здlиснюеться
радlостанцlи.
схемою органiзацiТ

використанням

оповiщення та

ольга МАШкIВСъкА



ЗАТВЕРД)I(EНО
Розпорядження ЩеснянськоТ
районноТ в пцiстi Киевi дерх(авноТ адмiнiстрацii
вtд29 вересня 2017 року Ns 552
(в редакцiТ розпорядження Щеснянськоi

поло}кЕння
ПРО ТеРИтОрiальну протипожежну спецiалiзовану службу цивiльного захисту
ЩеСнянськоI районноi ланки територiальноТ пiдсистеми MicTa Кисва сдиноi

державноi системи цивiльного захисту

1. Загальнi положення

1.1. I-{e Положення визначас порядок утворення територiальноТ
протипожежноi спецiалiзованоТ служби цивiльного захисту !еснянськоТ
районноi ланки територiальноi пiдсистеми MicTa Киева единот державноi системи
ЦИВiЛЬНОГО Захисту (далi - Служба), iT ocHoBHi завдання, органiзацiю управлiння
нею та iT функцiонування.

|.2. Служба утворюсться вiдповiдно до вимог Кодексу цивiльного
ЗаХИСТУ УКРаiни, постанови Кабiнету MIiHicTpiB УкраТни вiд 09 сiчня 2014 року
}ф 11 пПро затвердження Положення про €дину державну систему цивiльного
захисту)), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 липня 2015 року J\ъ 4б9
<про затвердження Положення про спецiалiзованi служби цивiльного захисту)),
розпоряджень виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT
державнОi адмiнiСтрацii) вiд 01 жовтнЯ 2015 рокУ Jф 98s <Про територiальну
пiдсистему м. Кисва единоi державноТ системи цивiльно.о ,u*r.ryu, 

"iд 
l i квiтня

2017 року J\Ъ 429 кПро створення територiальних спецiа-гriзованих служб
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ регiонального рiвня територiальноТ пiдсистеми MicTa Киева
единоi державI{оТ системи цивiльного захистр ( iз змiнами i доповненнями), для
проведення спецiальних робiт i заходiв з цивiльного захисту та ix забезпечення у
разi загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй у мирний час i в особливий
перiод.

1.з. У свотй дiяльностi Служба керу€ться Конститучiею та законами
Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами
MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоТ влади, розпорядженIlями
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiстрацii), .Щеснянськоi райоrlноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiсiрацiТ, а
також цим Положенням.

1.4. Служба утворюеться у складi Щеснянського районного управлiння
ГоловноГо управЛiння державноi служби з надзвичайних ситуацiй VкрЬТни у м.



Киевi та об'ектових формувань цивiльного захисту пiдприсмств, установ та

органiзацiй,Щеснянського району MicTa Кисва.
1.5. Служба входить до складу сил цивiльного захисту Щеснянськоi

районноi ланки територiальноТ пiдсистеми MicTa Кисва единоi державноi системи

цивiльного захисту (далi - СДС ЦЗ).
1.б. Функцiонування та з€Lлучення Служби для проведення спецiальних

робiт i заходiв з цивiльного захисту та iT забезпечення здiйснюсться згiдно з

Кодексом цивiльного захисту Украiни в режимах повсякденного

функцiонування, пiдвищеноТ готовностi, надзвичайноi ситуачii та надзвичайного
стану вiдповiдно до основних завдань i заходiв територiальноТ пiдсистеми MicTa

Кисва СДС ЦЗ у таких режимах.
l.'7 . В особливий перiод, у тому числi у воснний час, Служба функчiонус

вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Украiни та з урахуванням
особливостей, що визначаються законами УкраТни <Про правовий режим
военного стану), кПро мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю>, а також
iншими нормативно-правовими актами.

1.8. Служба виконус своi завдання у взаемодii з мiсцевими органами
виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування, органами управлiння
та силами iнших спецiалiзованих служб цивiльного захисту району.

1.9. Служба не с юридичною особою. Листування зi службових питань
здiйснюеться через Щеснянське районне управлiння Головного управлiння
державноi служби з надзвичайних ситуацiй Украiни у м. Кисвi.

2. OcHoBHi завдання Служби

2. Основними завданнями Служби е:

2.|. Участь у розробленнi планiв реагування на надзвичайнi ситуашiТ,
планiв цивiльного захисту на особливий перiод .Щеснянськоi районноi ланки
територiальноТ пiдсистеми MicTa Кисва еДС L{З з питань, що стосуються Служби.

2.2. Пiдтримання у готовностi технiки та майна спецiального
призначення для виконання завдань з цивiльного захисту в мирний час та
особливий перiол.

2.З. Здiйснення заходiв з переведення Служби до функцiонування в

умовах надзвичайноi ситуацii та особливого перiоду.
2.4. Пiдготовка та забезпечення готовностi до дiй за призначенням

Служби.
2.5. Органiзачiя та проведення навчання за програмою спецiальноТ

пiдготовки фахiвцiв певноТ спецiальностi, якi входять до складу Служби.
2.6. Пiдготовка пропозицiй щодо проведення спецiальних робiт i заходiв

з цивiльного захисту та iх забезпечення пiд час лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних
ситУацiЙ та управлiння пiдроздiлами Служби, що зzLпучаються до таких робiт i
заходiв.

2.] . Органiзацiя та взаемодiя з органами управлiння та силами цивiльного
Захисту раЙону, якi залучаються до лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.

2.8. Створення та поповнецня матерiальних та iнпrих pecypciB Служби.



3. Функцii Служби

3. Служба вiдповiдно до покладених на неi завдань:
З.l. Проводить спецiальну розвiдку в мiсцях виникнення (загрози

виникнення) надзвичайних ситуацiй, шляхiв руху сил цивiльного захисту та
маршрутiв евакуацii.

З.2. Проводить першочерговi (невiдкладнi) роботи в осередках пожеж, iх
гасiння, а також пiд час виникнення аварiй, катастроф, стихiйного лиха.

З.З. Забезпечуе органи управлiння i сили Служби необхiдними
матерiально-технiчними засобами для запобiгання виникненню надзвичайних
ситуацiй та лiквiдацiТ iх наслiдкiв у разi виникнення таких ситуацiй.

3.4. Визначас потребу в матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення
аварiйно-рятува_пьних та iнших невiдкладних робiт.

3.5. Координус дiТ з планування та здiйснення органiзацiйних та
iнженерно-технiчних заходiв щодо пiдвищення рiвня протипожежного захисту
об'ектiв i територiй.

4. Права Служби

4. Служба ма€ право:
4.1. Одержувати в установленому порядку вiд мiсцевих органiв виконавчоТ

влади, органiв мiсцевого самоврядування та суб'ектiв господарювання
iнформацiю, необхiдну для виконання завдань, покладених на Службу.

4.2.Встановлювати вимоги щодо додержання заходiв безпеки для Bcix осiб,
якi перебувають у зонi надзвичайноi ситуацiТ.

5. Органи управлiння та сили

5.1. Службу очолюс керiвник служби - начаJIьник Щеснянського районного
управлirrня Головного управлiння державноТ служби з надзвичайних ситуацiй
Украiни у м. Киевi.

5.2. Органiзацiйна структура Служби, кiлькiсть iT пiдроздiлiв повинна
забезпечувати повне та своечасне виконання покладених на Службу завдань.

5.3. Посадовий склад Служби включас: керiвника служби, заступника
(ЗаСтУпникiв) керiвника служби, керiвникiв груп, команд та посади iнших
фахiвцiв за напрямами Тх дiяльностi.

5.4. Керiвник Служби визначае персон€Lльний склад Служби вiдповiдно до
органiзацiйноТ структури.

5.5. Суб'екти, якi вклlоченi до складу Служби, з€tлучаIоться для лiквiдацii
НаСлiдкiв надзвичаЙноТ ситуацii i проведення аварiйно-рятувальних та iнших
невiдкладних робiт вiдповiдно до Плану реагування на надзвичайнi ситуачiТ
Щеснянського району MicTa Киева.

5.6. Керiвник Служби в межах своеi компетенцii:
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приймае рiшення, надае доручення та вказiвки з питань щодо виконання
завдань i функцiонування Служби;

впроваджус в устаноЕленому порядку План реагування на надзвичайнi
ситуацiТ ,.Щеснянського району з питань компетенцiТ Служби;

здiйснюе контроль за дiяльнiстю сил i формувань Служби;
проводить тренування з пiдготовки Служби до дiй за призначенням;
здiйснюс iншi повноваження вiдповiдно до цього Положення.

б. Планування та органiзацiя дiяльностi

6.1. .Щля забезпечення планомiрноТ дiяльностi та пiдтримання Служби в
постiйнiй готовностi до виконання завдань за призначенням у Службi
розробляються:

посадовий склад Служби;
схема оповiщення керiвного складу Служби в робочий та неробочий час;
план взасмодii мiж пiдприсмствами, установами та органiзацiями Служби;
план цивiльного захисту Служби на особливий перiод;
план реагування Служби на надзвичайнi ситуацii;
розрахунок сил та засобiв Служби для роботи в разi виникнення

надзвичайних ситуацiй ;

розрахунок забезпечення Служби засобами iндивiдуального захисту;
розрахунок забезпечення Служби засобами колективного захисту;

розрахунок накопичення матерiально-технiчних засобiв (майна) у Службi;
план пiдготовки керiвного складу та формувань Служби на piK;
довiдковi та iнформацiйнi матерiали.
6.2. Сили та формування, що органiзацiйно об'сднанi в Службу, перебувають

у готовностi до виконання завдань, передбачених Планом реагування на
надзвичайнi ситуацii Деснянського району MicTa Киева та виконують завдання за
призначенням у разi введення його в дiю.

б.3. Управлiння силами та засобами Служби забезпечуеться:
сво€часним здiйсненням заходiв, якi сприяють пiдвищенню стiйкостi

роботи установ та органiзацiй Служби, в умовах мирного часу та особливого
перiоду;

приведенням у визначенi строки сил i засобiв Служби в готовнiсть до дiй
за призначенням;

свосчасним доведенням до об'сктових формувань цивiльного захисту
транспортного забезпечення завдань щодо ix застосування в умовах оперативноТ
обстановки, керiвництвом та контролем за виконанням поставлених завдань,
наданням всебiчноi допомоги;

чiткою взаемодiею вiдповiдних органiв управлiння, сил та формувань
Служби пiд час спiлl,ного вIIконаIIня завдань;

своечасним маневруваннЯм силами та засобами Служби;
чiткою органiзацiею збору iнформачii про оперативну обстановку,

своечасним iT опраLIюванням i обмiном даними;



5

правильною оцiнкою обстановки та передбаченням можливостей iT змiн
обlрунтованiстю прийнятих рiшень;

комплексним використанням основних i дублюючих засобiв управлiння та
зв'язку.

б.4. Готовнiсть до дiй за призначенням Служби rрунтусться на:
органiзацii ведення облiку сил, спорУД, маЙна та iнших засобiв, якими TaKi

служби укомплектованi;
розробленнi фунКцiональНих обов'язкiв посадовим особам Служби;
веденнi облiкУ та доповiдях керiвниковi Служби пропозицiй з пiдбору

керiвних кадрiв Служби;
своечасНому поДаннi встановленоi звiтностi та оперативноi iнформацii

органам управлiння вищого рiвня.

7. Пiдготовка кадрiв i навчання

7.1. Пiдготовка Служби органiзовуеться та здiйсню€ться на ocцoBi плану
основних заходiв цивiльного захисту ЩеснянськоТ районноi ланки територiальноТ
пiдсистеми MicTa Кисва СДС L{З на piK, що затверджусться розпорядженням
!есняrrськоi районноi в MicTi Кисвi державнот адйiнiiтрацiт, розпорядчих та
органiзацiйно-методичних aKTiB MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни та
!ержавноТ служби Украiни з надзвичайних ситуачiй.

7.2. Керiвник Служби раз на три роки проходить функцiональне навчання з
питань цивiльного захисту вiдповiдно до постанови кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 2З жовтня 20lз року м 819 кПро затвердження Порядку проведення
навчання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiею
i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту).

7.3. Навчання особового складу формувань Служби здiйснrосться вiдповiдно
ДО ПОСТаНОВИ КабiНеТУ MiHicTpiB Украiни вiд 26 червня 20|З року J\Ъ 444 uпро
затвердження Порядку здiйснеrrня навчання населення дiям у надзвичайних
ситуацiях> безпосередньо в установах та органiзацiях шляхом курсового
навчання та пiд час спецizшьних навчань iTpeHyBaHb.

7,4, основною формою пiдготовки Служби € спецiальнi навчання
(тренування), перiодичlliсть та тривалiсть яких визначасться постановою
КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд 2б червня 2оlз рокУ Jф 443 <Про затвердження
Порядку пiдготовки до дiй за призначенням органiв-управлiння та сил цивiльного
захисту)).

8. Матерiально-технiчне забезпечення

8,1, Комплектування формувань Служби особовим складом, забезпечення
технiкою, штатним майном, приладами, матерiальниtч{и ресурсами та засобами
iндивiдуальFIого захисту здiйснюеться пiдrrр"arствами, установами i
органiзацiями, на базi яких чi формування утворено.

8,2, Забезпечення Служби автомобiпоr" та спецiальним транспортом
здiйснюеться за рахунок власного транспорту пiдприемств, установ i ЬрганiзЬчiй,
а також за рахунок траI{спорту пiдприсмств, установ i органiзацili, надаrlоt,о в
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тимчасове користування за розпорядженням Киiвського мiського голови
керiвника територiальноi пiдсистеми MicTa Кисва едс Цз, з урахуванням вимогчинного законодавства УкраТни.

8,3, Матерiально-технiчне забезпечення Служби пiд час проведення
рятувальних, iншиХ невiдкладниХ робiт та комплексу заходiв з лiквiдацiiнаслiдкiв надзвичайних ситуацiй 

" уйоuu* мирного часу та особливого перiодуздiйснюеться в обсягах i у строки, що передбаченi nnuno*, реагування.
9. Органiзацiя управлiння та зв'язку

9,1, ЩлЯ керiвниЦтва СлуЖбою В умоваХ мирногО часУ та особливого перiодувикористовуються складовi системи управлiння !еснянськоТ районноi B'ricriКиевi державноi адмiнiстрацii.
9,2, Управлiння силами Служби здiйснюеться з використанням

стацiонарних, мобiльних засобiв зв'язку та радiостанцiй.

зв'язку Служби, якийзатверджусться е9iлfi}ком Служби.

Керiвник апарату ольга МАШкIВСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi
районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстраuiТ
вiд29 вересня 2017 року J\b 552
(в редакцii розпорядження ЩеснянськоТ
районцоi в MicTi Itиевi державноI адм_iн!страцii

"iдф Ьел!фf9/ 2022 року Np Цё 
l

-------7-

положЕннrI
ПРО Територiальну технiчну спецiалiзовану службу цивiльного захисту

fiеСНянСькоТ районноi ланки територiаrrьноi пiдсис],еми MicTa Кисва единоТ
державноТ системи цивiльного захисту

1. Загальнi положення

1.1. I-{e ПОЛОЖенНя визначае порядок утворення територiальноТ технiчноi
СПеЦiаЛiЗОВаноi служби цивiльного захисту ,.ЩеснянськоТ районноi ланки
територiальноI пiдсистеми MicTa Кисва единоi державноi системи цивiльного
ЗаХИСТУ (ДаЛi - Служба), iT ocHoBHi завдання, органiзацiю управлiння нею та iT
функцiонування.

1.2. СЛУЖба Утворюсться вiдповiдно до вимог Кодексу цивiльного захисту
Украiни, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 сiчня 2о1,4 року Jю 1l
пПро затвердження Положення про сдину державну систему цивiльного
захисту)), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 липня 2015 року Jф 4б9
<про затвердження Положення про спецiалiзованi служби цивiльного захисту),
розпоряДженЬ виконавчого органу КиiвськоТ мiськоi ради (КиТвськоТ MicbKoT
державнОi адмiнiстрацii) вiд 01 жовтня 2015 року Jю 988 uПро територiальну
пiдсистему м. Кисва единот державноi системи цивiльного захисту), вiд 11
квiтня 2017 року м 429 <Про створення територiальних спецiалiзованих служб
цивiльного захисту регiонального рiвня територiальноi пiдсистеми MicTa Киева
сдиноТ державноТ системи цивiльного захисту) (зi змiнами та доповненнями)
для проведення спецiаrtьних робiт i заходiв з цивiльного захисту та Тх
забезпечення у разi загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй у мирний
час та в особливий перiод.

1.3. у свотй дiя.тrьностi Служба керуеться Конституцiсю Украiни та
законами Украiни, актами Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,
наказами MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоi влади,
розпорядженнями виконавчого органу КиIвськоi мiськоi ради (КиiвськоТ MicbKoT
державноi адмiнiстрацii), /{еснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii, а такох( цим ПоложеIlням.

1.4. Служба утворю€ться у складi комунального пiдприемства
<IIIляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утриманнIо автомобiльних
шляхiв та споруд на нию) !еснянського району м. Киева.
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1.5. СЛУЖба ВхоДить до складу сил цивiльного захисту !еснянськоТ
раЙонноi ланки територiальноi пiдсистеми MicTa Киева сдиноТ державноТ
системи цивiльного захисту (далi - СДС ЦЗ).

1.б. ФУнкцiонування та залучення Служби для проведення спецiаJIьних
РОбiТ i Заходiв з цивiльного захисту та iT забезпечення здiйснюеться згiдно з
КОДеКСОМ цивiльного захисту Украiни в режимах повсякденного
фУНКЦiОнУВання, пiдвищеноi готовностi, надзвичайноi ситуацii та
НаДЗВИЧаЙного стану вiдповiдно до основних завдань i заходiв територiальноi
пiдсистеми СЩС ЦЗ у таких режимах.

1.7. В ОСОбливий перiод, у тому числi у военний час, Служба функцiонус
вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Украiни та з урахуванням
особливостей, що визначаються законами Укратни ппро правовий режим
военногО стану)), uПро мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю>, а також
iншими нормативно-правовими актами.

1.8. Служба викону€ своi завдання у взасмодiТ з мiсцевими органами
виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування, органами управлiння
та силами iнших спецiалiзованих служб цивiльного захисту раЙону.

1.9. Служба не е юридичною особою. Листування зi службових питань
здiйснюеться через комунальне пiдприсмство <Шляхово-експлуатацiйне
управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на них)
,.Щеснянського району м. Кисва.

2. OcHoBHi завдання Служби

2. Основними завданнями Служби с:
2.I. Участь у розробленнi планiв

планiв цивiльного захисту на особливий
територiальноТ пiдсистеми MicTa Киева
Служби.

2.2- Пiдтримання у готовностi технiки та майна спецiального
призначення для виконання завдань з цивiльного захисту в мирний час та
особливий перiод.

2.з. Здiйснення заходiв з переведення Служби до функцiонування в
умовах надзвичайноi ситуацiТ та особливого перiоду.

2.4. Пiдготовка та забезпечення готовностi до дiй за призначенням
Служби.

2.5. Органiзацiя та проведення навчанIlя за програмою спецiальноТ
пiдготовКи фахiвЦiв певноТ спецiальНостi, якi входять до складу Служби.

2.6. Пiдготовка пропозицiй щодо проведення спецiальних робiт i
заходiв з цивiльного захисту та ix забезпечення пiд час лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй та управлiння пiдроздiлами Служби, що зЕLлучаються до
таких робiт i заходiв.

2.7. Органiзацiя та взаемодiя з органами управлiння та силами
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ раЙону, якi залучаються до лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй.

реагування на надзвичайнi ситуацiТ,
перiод Щеснянськоi районноТ ланки
СДС ЦЗ з питань, що стосуються
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2.8. Створення та поповнення матерiальних та iнших pecypciB Служби.

3.Функцii Служби

3. Служба вiдповiдно до покладених на неТ завдань:
3.1. Органiзовус ремонт технiки, механiзмiв, приладiв та iнших технiчних

засобiв, що вийшли з ладу пiд час здiйснення заходiв з цивiльного захисту.
З.2. Здiйснюе евакуацiю пошкодженоТ та несправноi технiки до збiрних

пунктiв пошкоджених машин та ремонтних пiдприемств.
З.3. Постачае запаснi частини i peMoHTHi матерiали до ремонтних

пiдприемств.
3.4. Визначае потребу в матерiальних ресурсах, необхiдних для

технiчного забезпечення проведення аварiйно-рятув€lльних та iнших
невiдкладних робiт.

4. Права Служби

4. Служба мае право:
4.1. Одержувати в установленому порядку вiд мiсцевих органiв виконавчоi

ВлаДи, органiв мiсцевого самоврядування та суб'сктiв господарювання
iнформацiю, необхiдну для виконання завдань, покладених на Службу.

4.2. Встановлювати вимоги щодо додержання заходiв безпеки для Bcix
осiб, якi перебувають у зонi надзвичайноТ ситуацii.

5. Органи управлiння та сили

5.1. СлУжбу очолюе керiвник Служби - нач€Lльник комунального
ПiДПРиемства кШляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утриманню
автомобiльних шляхiв та споруд на них)),.Щеснянського раЙону м. Киева.

5.2. ОРганiзацiйна структура Служби, кiлькiсть iT пiдроздiлiв повинна
ЗабеЗпечУвати повне та своечасне виконання покладених на Службу завдань.

5.3. ПОСаДовий склад Служби включас: керiвника служби, заступника
(заступникiв) керiвника служби, керiвникiв груп, команд та посади iнших
фахiвцiв за напрямами iх дiяльностi.

5.4. КеРiвrrик Служби визначас персон€шьний склад Служби вiдповiдно до
органiзацiйноI структури.

5.5. Суб'скти, якi вклtоченi до складу Служби, з€шучаIоться дJrя лiквiдацiТ
наслiдкiв FIадзвичайноi ситуацiт i проведення аварiйно-рятувzlльних та iнших
невiдкладних робiт вiдцовiдно до Плану реагування на надзвичайнi ситуацiТ
.Щеснянського району MicTa Кисва.

5.б. Керiвник Служби в межах свосi компетенцiТ:
приймае рiшення, надас доручення та вказiвки з питань щодо виконання

завдань i функцiонування Служби;
впроваджуе в установленому порядку План реагування на надзвичайнi
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ситуацii,Щеснянського району MicTa Кисва, з питань компетенцiТ Служби;
здiйснюс контроль за дiяльнiстю сил i формувань Служби;
проводить тренування з пiдготовки Служби до дiй за призначенням;
здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно до цього Положення.

6. Планування та органiзацiя дiяльностi

6.1. Щля забезпечення планомiрноТ дiяльностi та пiдтримання Служби у
постiйнiй готовностi до виконання завдань за призначенням у Службi

розробляються:
посадовий склад Служби;
схема оповiщення керiвного складу Служби в робочий та неробочий час;
план взаемодiТ мiж пiдприсмствами, установами та органiзацiями Служби;
план цивiльного захисту Служби на особливий перiол;
план реагування Служби на надзвичайнi ситуацiТ;

розрахунок сил та засобiв Служби для роботи в разi виникнення
надзвичайних ситуацiй;

розрахунок забезпечення Служби засобами iндивiдуального захисту;

розрахунок забезпечення Служби засобами колективного захисту;

розрахунок накопичення матерiально-технiчних засобiв (майна) у Службi;
план пiдготовки керiвного складу та формувань Служби на piK;

довiдковi та iнформацiйнi матерiали.
6.2. Сили та формування, що органiзацiйно об'сднанi в Службу,

перебувають у готовностi до виконання завдань, передбачених Планом

реагування на надзвичайнi ситуацii ,.Щеснянського району MicTa Кисва, та
виконують завдання за призначенням у разi введення його в дiю.

6.З. Управлiння силами та засобами Служби забезпечуеться:
своечасним здiйсненням заходiв, якi сприяють пiдвищенню стiйкостi

роботи установ та органiзацiй Служби, в умовах мирного часу та особливого
перiоду;

приведенням у визначенi строки сил i засобiв Служби в готовнiсть до дiй
за призначенням;

своечасним доведенням до технiчних об'сктових формувань цивiльного
захисту завдань щодо ix застосування в умовах оперативноТ обстановки,
керiвництвом та контролем за виконанням поставлених завдань, наданням
всебiчноТ допомоги;

чiткою взаемодiсю вiдповiдних органiв управлiння, сил та формувань
Слркби пiд час спiльного виконання завдань;

свосчасним маневруванням силами та засобами Служби;
чiткою органiзацiеrо збору iнформацiТ про оперативну обстановку,

своечасним iT опрацIованням i обмiном даними;
правильною оцiнкою обстановки та передбаченням можливостей iT змiн,

обгрунтованiстю прийнятих рiшень;
комплексним використанням основних i дублюючих засобiв управлiння та

зв'язку.
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6.4. Готовнiсть до дiй за призначенням Служби rрунтуеться на:
органiзацii ведення облiку сил, споруд, майна та iнших засобiв, якими TaKi

служби укомплектованi ;

розробленнi функцiональних обов'язкiв посадовим особам Служби;
веденнi облiку та доповiдях керiвниковi Служби пропозицiй з пiдбору

керiвних кадрiв Служби;
своечасному поданнi встановленоI звiтностi та оперативноТ iнформачiТ

органам управлiння вищого рiвня.

7. Пiдготовка кадрiв i навчання

7 .I. Пiдготовка Служби органiзовусться та здiйснюеться на ocнoBi плану
основних заходiв цивiльного захисту .Щеснянськоi районноТ ланки
територiальноТ пiдсистеми MicTa Кисва сдиноi державноТ системи цивiльного
ЗахИСТУ на piK, що затверджуеться розпорядженням Щеснянськоi раЙонноТ в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii, розпорядчих та органiзацiйно-методичних
aKTiB MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраТни.

7.2. Керiвник Служби раз на три роки проходить функцiонЕulьне навчання
З ПИТанЬ цивiльного захисту вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 2З жовтня 20lЗ року Ns 8l9 <Про затвердження Порялку
пРоВеДення навчання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з
органiзацiею i здiЙсненням заходiв з питань цивiльного захисту).

7.З. Навчання особового складу формувань Служби здiйснюсться
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд26 червня 2013 року JФ
444 <ПРО ЗаТВердження Порядку здiйснення навчання населення дiям у
НаДЗВичаЙних ситуацiях> безпосередньо в установах та органiзацiях шляхом
курсового навчання та пiд час спецiальних навчань i тренувань.

7.4. ОСНОвною формою пiдготовки Служби с спецiальнi навчання
(тренування), перiодичнiсть та тривалiсть яких визнача€ться постановою
КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вtд26 червня 2013 рокУ J\b 443 <Про затвердження
порядку пiдготовки до дiй за призначенням органiв управлiння та сил
цивiльного захисту)).

8. Матерiально-технiчне забезпечення

8.1. Комплектування формувань Служби особовим складом, забезпечення
технiкою, штатним майном, приладами, матерiальними ресурсами та засобами
iндивiдуального захисту здiйснюеться пiдприсмствами, установами i
органiзацiями, на базi яких чi формування утворено.

8.2. Забезпечення Служби автомобiлями та спецiальним транспортом
здiйснюеться за рахунок власного транспорту пiдприсмств, установ i
органiзацiй, а також за рахунок транспорту пiдприемств, установ i органiзацiй,
наданого в тимчасове користування за розпорядженням Киiвського мiського
голови - керiвника територiальноi пiдсистеми MicTa Кисва сдс цз, з
урахуванням вимог чинного законодавства Укратни.

8.3. МаТеРiаЛЬнО-технiчне забезпечення Служби пiд час проведення
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рятув€шьних, iнших невiдкладних робiт та комплексу заходiв з лiквiдацiт
наслiдкiВ надзвичайниХ ситуацiй в умовах мирного часу та особливого перiоду
здiйснюеться в обсягах i у строки, що передбаченi ппuпоr реагування.

9. Органiзацiя управлiння та зв'язку
9,1, !ля керiвництва Службоrо в умовах мирного часу та особливогоперiодУ використовуються складовi "".rй" управлiння !еснянськоТ районноi вMicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ. ' l

9,2, Управлiння силами Служби здiйснюсться з використанням
стацiонарних, мобiльних засобiв зв'язку та радiостанцiй.

зв' язку Служб и, який затверджусться ф"rr*ом Служби.

Керiвник апарату ольга МАШкIВСъкА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .ЩеснянськоТ
районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii
вiд29 вересня 2017 року Jф 552
(в редакцii розпорядження ЩеснянськоТ
райо_ндоi в Mi cTi Киевi державноi адп4iнj страцiТ
вiдо9lр/еu+? 2о22 року NsJбt) t -

---------7-

ПОЛОЖЕННJI
про територiаrrьну спецiалiзовану службу цивiльного захисту торгiвлi та

харчування !еснянськот районноi ланки територiальноi пiдсистеми MicTa Кисва
единоi державноi системи цивiльного захисту

1. Загальнi положення

1.1. L{e Положення визначае порядок утворення територiальноТ
спецiалiзованоi служби цивiльного захисту торгiвлi та харчування Щеснянськоi
районноi ланки територiальноi пiдсистеми MicTa Киева .д"r,о1державноi системи
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ (ДаЛri - Служба), iT ocHoBHi завдання, органiзЪцiю управлiннянею та iT функцiонування.

1,2. СлуЖба утвоРIостьсЯ вiдповiдНо до виМог Кодексу цивiльного захисту
Украiни, постаноВи Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 сiчня 2014 року Ns 1l
<Про затвердження Положення про едину державну систему цивiльного
захисту)), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 липня 20l5 року м 469
ппро затвердження Положення про спецiалiзованi служби цивiльного захисту)),
розпоряджень виконавчого органу КиТвськоI MicbIcoT ради (КиТвськоТ мiськоi
державноi адмiнiстрацii) вiд 01 жовтня 2015 року лъ 0вВ uПро територiальну
пiдсистему м. Киева единоi державноi системи цrriпr"о.о ,u*".ry), вiд 1 l квiтrrя
20|7 року Ns 429 кПро створення територiальних спецiалiзованих служб
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ РеГiонального рiвня ,ЪриrЪрiаrrьноi пiдсистеми MicTa кисва
единоi державноi системи цивiльного захистуu Gi змiнами та доповненнями) дляпроведення спецiальних робiт i заходiв з цивiльного захисту та iх забезпечення
у разi загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй у мирний час та в
особливий перiод.

1,з, у своiй дiяльностi Служба керуеться Конституцiею Украiни та
законамИ УкраТни, актамИ ПрезидеНта Украiни, Кабiнету I\4iHicTpiB У*раiн",наказами MilricTepcTB, iнtлих центральних органiв виконавчоi влади,
розпорядженнями вIlконавчого органу KltTBcbKoT MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT
державноi адмiнiстрацiТ), Щеспянськоi районноТ в MicTi Киевi державноТадмiнiстрацiТ, а також цим Положенням.

I.4. Служба утворIосться у складi Управлiння благоустрою та
пiдприсмництва /{еснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiiта суб'ектiв господарювання, якi вiдносяться ло сфери торгiвлi та харчувъ"",
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.Щеснянського району м. Кисва, що визначаються органом управлiння Служби.
1.5. Служба входить до складу сил цивiльного захисту !еснянськоТ

раЙонноi ланки територiаrrьноi пiдсистеми MicTa Кисва сдиноi державноТ системи
цивiльного захисту (даlri - СДС ЦЗ).

1.6. Функцiонування та залучення Служби для проведення спецiальних
робiт i заходiв з цивiльного захисту та iT забезпечення здiйснюеться згiдно
з Кодексом цивiльного захисту Украiни у режимах повсякденного
функцiонування, пiдвищеноi готовностi, надзвичайноТ ситуацiТ та надзвичайного
стану вiдповiдно до основних завдань i заходiв територiальноТ пiдсистеми СДС
ЦЗ у таких режимах.

1.7. В особливий перiод, у тому числi у во€нний час, Служба функшiонус
вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Украiни та з урахуванням
особливостей, що визначаються законами УкраТни <Про правовий режим
военного стану)), uПро мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю>, а також
iншими нормативно-правовими актами.

1.8. Служба виконус своi завдання у взаемодii з мiсцевими органами
ВиконаВчоi влади та органами мiсцевого самоврядування, органами управлiння
та силами iнших спецiалiзованих служб цивiльного захисту району.

1.9. СлУжба не е юридичною особою. Листування iз службових питань
ЗдiЙснюеться LIерез Управлiння благоустрою та пiдприемництва Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii.

2. OcHoBHi завдання Служби

2. Основними завданнями Служби е:

2.1. Участь у розробленнi планiв реагування на надзвичайнi ситуацiТ, лланiв
ЦИВiЛЬного Захисту на особливий перiод Щеснянськоi районноi ланки
ТеРИТОРiальноi пiдсистеми MicTa Киева еДС L{З з питань, що стосуються Служби.

2.2. СПРИяння пiдтриманню у готовностi технiки i майна спецiального
ПРИЗНачення для виконання завдань з цивiльного захисту в мирний час та
особливий перiод.

2.3. ЗДiйСнення заходiв з переведення Служби до функцiонування в умовах
надзвичайноТ ситуацii та особливого перiоду.

2.4. ПtДrОТоВка та забезпечення готовностi до дiй за призначенням Служби.
2.5. Органiзацiя та проведення навчання за програмою спецiальноТ

пiдготовКи фахiвЦiв певноТ спецiальностi, якi входять до складу Служби.
2.6. Пiдготовка пропозицiй щодо проведення спецiальних робiт i заходiв з

цивiльного захисту та ix забезпечення пiд час лiквiдацii наслiдкiв надзвичал-tн1,1х
ситуацiй та управлiння пiдроздiлами Служби, що залуlIаються до таких заходiв.

2.7. Органiзацiя та взасмодiя з органами управлiння та силами цивiльного
захистУ ЩеснянсЬкогО району, якi заJIучаються до лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй.

2.8. Створення та поповнення матерiальних та iнших pecypciB Служби.

3. Фуrrкцii Служби
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З. Служба вiдповiдно до покладених на неi завдань:

3.1. Розробляс та здiйснюе заходи щодо захисту продовольства i

промислових ToBapiB першоi необхiдностi пiд час виникнення надЗвичаЙних

ситуацiй.
3.2. Органiзовус закладення продовольства до захисних споруд цивiльного

захисту та на пункти управлiння.
3.3. Забезпечус продовольством i промисловими товарами першоТ

необхiдностi особовий склад сил цивiльного захисту пiд час проведення

аварiйно-рятувчLльних та iнших невiдкладних робiт, а також постраждuшИх У раЗi
виникнення надзвичайних ситуацiй.

3.4. Забезпечус речовим майном пункти caHiTapHoT обробки людей;
3.5. Забезпечус створення запасiв продуктiв харчування та непродовольчих

ToBapiB, необхiдних для життезабезпечення постражд€Lпих у разi виникнення
надзвичайних ситуацiй ;

З.б. Визначае потребу в матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення
аварiйно-рятувчtльних та iнших невiдкладних робiт i життсзабезпечення
постраждЕLлих у разi виникнення надзвичайних ситуацiй.

4. Права Служби

4. Служба мас право:
4.1. Одержувати в установленому порядку вiд мiсцевих органiв виконавчоТ

влади, органiв мiсцевого самоврядування та суб'сктiв господарювання району
iнформацiю, необхiдну для виконання завдань, покладених на Службу.

4.2. Встановлювати вимоги щодо додержання заходiв безпеки для Bcix осiб,
якi перебувають у зонi надзвичайноi ситуацiТ.

5. Органи управлiння та сили

5.1. Службу очолю€ керiвник Служби - начальник вiддiлу з питань
пiдприемництва, торгiвлi та споживчого ринку Управлiння благоустрою та
пiдприемництва ,.ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноI адмiнiстрацiТ.

5.2. Органiзацiйна структура Служби, кiлькiсть iT пiдроздiлiв повинна
забезпечувати повне та сво€часне виконання покладених на Службу завдань.

5.З. Посадовий склад Служби включае: керiвника служби, заступника
(заступникiв) керiвника служби, керiвникiв груп, команд та посади iнших

фахiвцiв за напрямами ik дiялыrостi.
5.4. Керiвник Служби визначас персон€Lльний склад Служби вiдповiдно до

оргагriзацiйноi структури.
5.5. Суб'скти, якi включенi до складу Служби, заJIучаються для лiквiдацii

наслiдкiв надзRичайноТ ситуацiТ i проведення аварiйно-рятув€Lльних та iнших
невiдкладних робiт вiдповiдно до Плану реагування на надзвичайнi ситуацiТ

,.Щеснянського району MicTa Кисва, затвердженого головою Щеснянськоi районноТ
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.
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5.6. Керiвник Служби у межах своеi компетенцii:
ПРИЙМаС Рiшення, надае доручення та вказiвки з питань щодо виконання

завдань i функцiонування Служби;
впроваджуе в установленому порядку план реагування на надзвичайнi

СИтУацtt раЙонноi ланки територiальноi пiдсистеми СДС ЦЗ, затверджениЙ
головою Щеснянськот районнот в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт, з питань
компетенцiТ Служби;

здiйснюе контроль за дiяльнiстю сил i формувань Служби;
проводить тренування з пiдготовки Служби до дiй за призначенням;
здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно до цього Положення.

6. Планування та органiзацiя дiяльностi

6.1. Щля забезпечення планомiрноi дiяльностi та пiдтримання Служби у
ПОСТiЙнiЙ готовностi до виконання завдань за призначенням у Службi
розробляються:

посадовий склад Служби;
СХеМа Оповiщення керiвного складу Служби в робочий та неробочий час;
ПЛаН ВЗаеМОдiТ мiж пiдприемствами, установами i органiзацiями Служби;
план цивiльного захисту Служби на особливий перiод;
план реагування Служби на надзвичайнi ситуацiТ;
РОЗРаХУНОК СИЛ Та Засобiв Служби для роботи при виникненнi надзвичайних

ситуацiй;

РОЗРаХУНОК ЗабеЗпеЧення Служби засобами iндивiдуального захисту;
РОЗРаХУНОК Забезпечення Служби засобами колективного захисту;
РОЗРахУнок накопичення матерiально-технiчних засобiв (майна) у Службi;
план пiдготовки керiвного складу та формувань Служби на pik;
довiдковi та iнформацiйнi матерiаrrи.
6.2. Сили та формування, що органiзацiйно об'еднанi в Службу,

перебувають у готовностi до виконання завдань, передбачених планом
реаryваНня на надзвичайнi ситуацiТ Щеснянськоi районноi ланки територiальноТ
пiдсистеми MicTa Кисва сдС L{З, затвердженим головою !еснянськоТ районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстраuiт та виконують завдання за призначенням у
разi введення його в дiю.

6.з. Управлiння силами та засобами Служби забезпечуеться:
своечасним здiйсненням заходiв, якi сприяють пiдвищенню стiйкостi роботи

установ та органiзацiй Служби, в умовах мирного часу та особливого перiоду;
приведенням у визначенi строки сил i засобiв Служби в готовнiсть до дiй

за призначенням, чiткоЮ органiзаЦiсю опоВiщення керiвного складу Служби,
пiдприеМств, установ i органiзацiй торгiвлi та харчування району;

своечасним доведенням до керiвного складу пiдприемств, установ i
оргаrriзацiй торгiвлi та харчування району завдань щодо Тх застосування в умовах
оперативноi обстановки, керiвництвом та контролем за виконанням поставлених
завдань, наданням всебiчноi допомоги;

ЧiТКОЮ ВЗаСМОдiею вiдповiдних органiв управлiння, сил та формувань



Служби пiд час спiльного виконання завдань;
своечасним маневруванням силами та засобами Служби;
чiткою органiзацiею збору iнформацii про оперативну обстановку,

свосчасним iT опрацюванням i обмiном даними;
правильною оцiнкою обстановки та передбаченням можливостей ii змiн.

обrрунтованiстю прийнятих рiшень;
комплексним використанням основних i дублюючих засобiв управлiння та

зв'язку.
6.4. Готовнiсть до дiй за призначенням Служби rрунту€ться на:
органiзацii ведення облiку сил, споруд, майна та iнших засобiв, якими

служба укомплектована;
розробленнi функцiональних обов'язкiв посадовим особам Служби;
веденнi облiку та доповiдях керiвниковi Служби пропозицiй з пiдбору

керiвних кадрiв Служби;
свосчасному поданнi встановленоТ звiтностi та оперативноi iнформацiТ

органам управлiння вищого рiвня.

7. Пiдготовка кадрiв i навчання

7.1. Пiдготовка Служби органiзову€ться та здiйснюсться на ocнoBi плану
ОсноВних заходiв цивiльного захисту ЩеснянськоТ раЙонноТ ланки територiальноТ
пiдсистеми MicTa Кисва еДС ЦЗ на piK, що затверджусться розпорядженням
,.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмirriстрацii, розпорядчих та
органiзацiйно-методичних aKTiB MiHicTepcTBa економiки Украiни.

7.2. Керiвник Служби раз на три роки проходить функцiон€шьне навчання з
пиТанЬ цивiльного захисту вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 2З жовтня 20lЗ року J\Ъ 819 <Про затвердження Порядку проведення
наВчаНня керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiсю
i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту).

7.З. Навчання особового складу формувань Служби здiйснюсться
вiДповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26 червн я 2ОlЗ року
JЮ 444 uПРО затвердження Порядку здiйснення навчання населення дiям у
НаДЗВИЧаЙНих ситуацiях> безпосередньо в установах та органiзацiях шляхом
курсового навчання та пiд час спецiальних навчань i тренувань.

].4. ОСНОвною формою пiдготовки Служби € спецiальнi навчання
(тренування), перiодичнiсть та тривалiсть яких визначасться постановоIо
КабiНеТУ MiHicTpiB Украiни вiд 26 червн я 201З року J\Ъ 443 кПро затвердження
ПОРЯДУ Пiдготовки до дiй за призначенням органiв управлiння та сил цивiльного
захисту)).

8. Матерiально-технiчне забезпечення

8.1. КОмплектування спецiалiзованих формувань Служби особовим
складом, забезпеЧеннЯ технiкою, rrlтатним майном, приладами, матерiальними
РеСУРСаМИ Та Засобами iндивiдуального захисту здiЙснюсться установами i
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органiзацiями, на базi яких цi формування утворено.8,2, Забезпечення Служби а"rоrобiлями i спецiальним транспортомздiйснюеться за рахунок власного транспорту пiдпри€мств, установ i органiзацiй,а також за рахуНок транспорту пiдприсм.r", y.ruHoB i органiзацiй, наданого втимчасове користування за розпорядженням Киiвського мiського головикерiвника територiалrьнот пiдсйстеми MicTa Киева едс Цз, з урахуванням вимогчинного законодавства Украiни.
8.3. Матерiально-технiчне забезпечення Служби пiд час проведення

рятуваJIьних, iншиХ невiдкладниХ робiт та комплексу заходiв з лiквiдацiТнаслiдкiв надзвичайних ситуацiй 
" 

yro"u* мирного часу та особливого перiодуздiйснюеться в обсягах i у строки, що передбаченi nnu"o,, p.u.y"u"r".

9. Органiзацiя управлiння та зв'язку
9,1, Для керiвництва Службою в умовах мирного часу та особливого

iння ЩеснянськоТ районноi вMicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт.
9,2, Управлiння силами Служби здiйснюеться з використаннямстацiонаРних, мобiльних засобiв зв'яЙу та радiостанцiй.

зв'язку Служби, як й.ur""рi*уеться -"рi"яd, ё;у;Ъ;

Керiвник апарату
ольга МАШкIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження,Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачiТ
в\д29 вересня 20|7 року J\Ъ 552
(в редакцii розпорядження,Щеснянськоi

в MicTi Кисвi державноТ алпli{страчii
D?ДРq 2О22 року Nn !9_Ь

ПОЛОЖЕННЯ
про територiальну спецiал iзовану службу цивiльного захисту транспортного
забезпечення .щеснянськот районноi ланки територiальноi пiдсистеми мiс,га

Кисва единоТ державноТ системи цивiльного захисту

1. Загальнi положення

1.1. Це Положення визначас порядок утворення територiальноТ

спецiалiзованоi служби цивiльного захисту транспортного забезпечення

.ЩеснянськоТ районноi ланки територiальноi пiдсистеми MicTa Киева сдиноТ

державноi системи цивiльного захисту (далi - Служба), iT ocHoBHi ЗавДанНЯ,

органiзацiю управлiння нею та if функцiонування.
1.2. Служба утворюсться вiдповiдно до вимог Кодексу цивiльного

захисту Украiни, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09 сiчня 20l'4 року
J\Ъ 11 uПро затвердження Положення про сдину державну систему цивiльного
захисту)), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 липня 2015 року JФ 469
<Про затвердження Положення про спецiалiзованi служби цивiльного захисту)),

розпоряджень виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT

державноi адмiнiстрацii) вiд 01 жовтня 2015 року J\Ъ 988 <Про територiальну
пiдсистешtу м. Киева единоi державноi системи цивiльного захисту), вiд 1 1 квiтllя
201] року Is 429 кПро створення територiальних спецiалiзованих слуясб

цивiльного захисту регiонального рiвня територiальноТ пiдсистеми MicTa Кисва
единоТ державноi системи цивiльного захистр ( iз змiнами i доповненнямlл), для
проведення спецiальних робiт i заходiв з цивiльного захисту та Тх забезпечення у
разi загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй у мирний час i в особливий
перiод.

1.3. У своТй дiяльностi Служба керуеться Конституцiеrо та закоI{ами

УкраТни, актами Презилента YKpaTHrl, Кабirrету MiHicTpiB YKpaTHlt, наказами
MiHicTepcTB, iнших центральIlих органiв викоtIавчоТ владlл, розпорядя{еltl]ями
виконавчого органу КиIвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi пцiськоТ державttоТ
адмiнiстрацiТ), .ЩесняlнськоТ райоtlноi в мiс,гi Киевi дер}кавноi адмirriстрацiТ, а

також цим Полох(енням.
|.4. Служба утворюеться у складi сектору транспортноТ iнфраструктури

Управлiння благоустрою та пiдприемництва ЩеснянськоТ районноi в мiс,гi Киевi
державноТ а;дмiнiс,грачii та комунального пiдприсмства <<Автобусний парк ]ф 6))"
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1.5. Служба входить до складу сил цивiльного захисту .ЩеснянськоТ

районноi ланки територiальноi пiдсистеми MicTa Киева единоi державнот системи

цивiльного захисту (далi - еДС ЦЗ).
1.6. Функцiонування та з€lлучення Служби для проведення спецiальних

робiт i заходiв з цивiльного захисту та iJ забезпечення ЗДiйСНЮСТЬСЯ ЗГiДНО З

кодексом цивiльного захисту Украiни в режимах повсякденного

функчiонування, пiдвищеноi готовностi, надзвичайноi ситуацii та надзвичайного

.ru"y вiдповiдно до основних завдань i заходiв територiальнот пiдсистеми MicTa

Кисва СДС ЦЗ у таких режимах.
|.7 . В особливий перiод, у тому числi у во€нний час, Служба функчiонус

вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Украiни та з урахуванням
особливостей, що визначаються законами Украiни uпро правовий режим
военного стану)), кпро мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю>, а також

iншими нормативно-правовими актами.
1.8. Служба виконуе cBoi завдання у взаемодii з мiсцевими органами

виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування, органами управлiння
та силами iнших спецiалiзованих служб цивiльного захисту району,

1.9. Служба не е Iоридичною особою. Листування зi службових питань

здiйснюСться через Управлiння благоустрою та пiдприсмництва,ЩеснянськоТ

районноi в MicTi Кисвi дерrканоi адмiнiстрацiT.

2. OcHoBHi завдання Служби

2. Основними завданнями Служби с:

2.|. Участь у розробленнi планiв реагування на надзвичайнi ситуашiТ,

планiв цивiльного захисту на особливий перiол .щеснянськоi районноi ланки

територiалrьноi пiдсистеми MicTa Кисва слС L{З з питань, що стосуються Служби.
2.2. Пiдтримання у готовностi технiки та майна спецiального

призначення для викона}Iня завдань з цивiльного захисту в IlIирний час та
особливий перiод.

2.з. Здiйснення заходiв з переведення Служби до функцiонуванIrя в

умовах надзвичайноТ ситуацii та особливого перiоду.
2.4. Пiдготовка та забезпечення готовностi до дiЙ за призначенняМ

Служби.
2.5. Органiзацiя та проведення навчання за програмою спецl€tпьноl

пiдготовки фахiвцiв певноТ спецiальностi, якi входять до складу Служби.
2.6. Пiдготовка пропозицiй щодо проведення спецiальних робiт i ЗаХОДiв

з цивiльного захисту та iх забезпечення пiд час лiквiдацiт наслiдкiв надзвичайних

ситуацiй та управлiння пiдроздiлами Служби, що з€шучаЮтЬся До ТакиХ РОбiТ i

заходiв.
2.'7 . Органiзацiя та взасмолiя з органами управлiння та сиJIами цивiльногО

захистУ району, якi залучаються до лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.
2.8. Створення та поповнення матерiальних та iнших pecypciB СлУЖбИ.
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3. Функцii Служби

3. Служба вiдповiдно до покладених на неi завдань:
3.1. Забезпечуе здiйснення заходiв у разi загрози виникнення i виникнення

надзвичайних ситуацiй на транспортi.

3.2. Веде облiк технiки та майна, що може залучатися для проведення
аварiйно-рятувЕtльних та iнших невiдкладних робiт за напрямами дiяльностi
служби, та подае вiдповiднi вiдомостi керiвництву галузевоТ спецiалiзованоi
служби.

3.З. Здiйснюе перевезення небезпечних вантажiв автомобiльним
транспортом у зонах (iз зон) виникнення надзвичайних ситуацiй.

3.4. Забезпечуе перевезення згiдно з планами реагування на надзвичайнi
ситуацii та планами цивiльного захисту на особливий перiод, перевезення пiд час
проведення заходiв з евакуацiТ населення, пiдвезення (вивезення) робочих змiн,
вивезення матерizшьних цiнностей вiдповiдно до рiшень штабу з лiквiдацii
надзвичайноi ситуацii.

3.5. Бере участь у визначеннi шкоди, заподiяноТ здоров'ю людей та
нацiональнiй економiцi в разi виникнення надзвичайних ситуачiй, потреби в
матерiальних ресурсах, необхiдних для проведення аварiйно-рятувапьних та
iнших невiдкладних робiт, а також повного вiдновлення функчiонування
транспортних засобiв i комунiкацiй.

3.6. Органiзовуе забезпечення транспортних засобiв, що з€lлучаються до
виконання завдань з цивiльного захисту, пЕшьно-мастильними матерiалами.

3.7. Забезпечус вiдповiдно до компетенцii здiйснення заходiв з пiдготовки
единоТ транспортноТ системи Украiни до ст€tлого функцiонування в особливий
перiод.

3.8. Розробляе та здiйсню€ заходи щодо забезпечення функцiонування
дорожнього господарства в умовах стихiйного лиха, в разi виникнення aBapiТ,
катастрофи, iншоi надзвичаЙноi ситуацii техногенного та природного характеру,
пiд час лiквiдацii ix наслiдкiв.

4. Права Служби

4. Служба мае право:
4.1. Одержувати в установленому порядку вiд мiсцевих органiв виконавчоТ

ВЛаДи, органiв мiсцевого самоврядування та суб'ектiв господарювання
iнформацiю, Irеобхiдну для виконання завдань, покладених на Службу.

4.2.Встановлювати вимоги щодо додержання заходiв безпеки для Bcix осiб,
якi перебувають у зонi надзвичайноТ ситуацiТ.
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5. Органи управлiння та сили

5.1. Службу очолюе керiвник служби - завiдувач сектору транспортноТ
iНфРастрУктури Управлiння благоустрою та пiдприемництва flеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii.

5.2. Органiзацiйна структура Служби, кiлькiсть iT пiдроздiлiв повинна
забезпечувати повне та свосчасне виконання покладених на Службу завдань.

5.З. Посадовий склад Служби включае: керiвника служби, заступника
(заступникiв) керiвника служби, керiвникiв груп, команд та посади iнших
фахiвцiв за напрямами Тх дiяльностi.

5.4. Керiвник Служби визнача€ персон€Lпьний склад Служби вiдповiдно до
органiзацiйноi структури.

5.5. СУб'скти, якi включенi до складу Служби, заJIучаються для лiквiдацiТ
НаСлiдкiв надзвичайноi ситуацiI i проведення аварiйно-рятув€Lльних та iнших
НеВiДКлаДних робiт вiдповiдно до Г[пану реагування на надзвичайнi ситуацii
,Щеснянського району MicTa Кисва.

5.б. Керiвник Служби в межах свосТ компетенцiI:
ПРИЙМае Рiшення, надас доручення та вказiвки з питань щодо виконання

завдань i функцiонування Служби;
ВПРОВаДЖУс в установленому порядку План реагування на надзвичайнi

ситуацiТ .Щеснянського району з питань компетенцiТ Служби;
здiйснюе контроль за дiяльнiстю сил i формувань Служби;
ПРОВОДиТь тренування з пiдготовки Служби до дiй за призначенням;
здiйснюс iншi повноваження вiдповiдно до цього Положення.

б. Планування та органiзацiя дiяльностi

6.1. ЩЛЯ ЗабеЗпечення планомiрноi дiяльностi та пiдтримання Служби в
постiйнiЙ готовностi дО виконаннЯ завданЬ за призначенням у Службi
розробляються:

посадовий склад Служби;
схема оповiщеНня керiвНого склаДу Служби в робочий та неробочий час;
плаН взасмодii мiж пiдПри€мствами, установами та органiзацiями Служби;
план цивiльного захисту Служби на особливий перiод;
план реагування Служби на надзвичайнi ситуацiТ;
розрахунок сил та засобiв Служби для роботи в разi виникнення

надзвичайних ситуацiй ;

розрахунок забезпечення Служби засобами iндивiдуального захисту;
розрахунок забезпечення Служби засобами колективного захисту;
розрахуНок накоПиченнЯ матерiаЛьно-техНiчних засобiв (майна) у Службi;
план пiдготовки керiвного складу та формувань Служби на piK;
довiдковi та iнформацiйнi матерiали.
6.2. Силита формування, що органiзацiйно об'сднанi в Службу, перебуваIоть

у готовностi до виконання завдань, передбачених Планом реагування на
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надзвичайнi ситуацii Деснянського району MicTa Киева та виконують завдання за
призначенням у разi введення його в дiю.

6.З. Управлiння силами та засобами Служби забезпечусться:
своечасним здiйсненням заходiв, якi сприяють пiдвищенню стiйкостi

роботи установ та органiзацiй Служби, в умовах мирного часу та особливого
перiоду;

приведенням у визначенi строки сил i засобiв Служби в готовнiсть до дiй
за призначенням;

своечасним доведенням до об'ектових формувань цивiльного захисту
транспортного забезпечення завдань щодо ix застосування в умовах оперативноТ
обстановки, керiвництвом та контролем за виконанням поставлених завдань,
наданням всебiчноi допомоги;

чiткою взаемодiсю вiдповiдних органiв управлiння, сил та формувань
Служби пiд час спiльного виконання завдань;

своечасним маневруванням силами та засобами Служби;
чiткою органiзацiсю збору iнформацiI про оперативну обстановку,

своечасним iJ опрацюванням i обмiном даними;
правильною оцiнкою обстановки та передбаченням можливостей iT змiн

обгрунтованiстю прийнятих рiшень;
комплексним використанням основних i дублюючих засобiв управлirrня та

зв'язку.
6.4. Готовнiсть до дiЙ за призначенням Служби rрунтусться на:

органiзацiТ ведення облiку сил, споруд, майна та iнших засобiв, якими TaKi
служби укомплектованi ;

розробленнi функцiональних обов'язкiв посадовим особам Служби;
веденнi облiку та доповiдях керiвниковi Служби пропозицiй з пiдбору

керiвних кадрiв Служби;
сво€часному поданнi встаI{овленоТ звiтностi та оперативноi iнформачiТ

органам управлiння вищого рiвня.

7. Пiдготовка кадрiв i навчання

7.1. Пiдготовка Служби органiзовуеться та здiйснюсться на ocнoBi плану
основних заходiв цивiльного захисту !еснянськоi районноТ ланки територiальноТ
пiдсистеми MicTa Кисва еДС ЦЗ на piK, що затверджуеться розпорядженням
!еснянськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, розпорядчих та
органiзацiйно-методичних aKTiB MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраТни.

7.2. Керiвник Служби раз на три роки проходить функцiонаJIьне навчання з
питань цивiльного захисту вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни
вiд 2З жовтня 201З року J\Ъ 819 uПро затвердження Порядку проведення
НаВЧання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiею
i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту)).

7.3. Навчання особового складу формувань Служби здiйснюеться вiдповiдно
До Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2б червня 2013 року Ns 444 кПро
ЗаТВеРДЖення Порядку здiЙснення навчання населення дiям у FIадзвичайних
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ситуацiях)) безпосередньо в установах та органiзацiях шляхом курсового

навчання та пiд час спецiальних навчань i тренувань.

7.4. основною формою пiдготовки Служби с спецiальнi навчання

(тренування), перiодичнiсть та тривалiсть яких визначасться постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 2б червня 20l3 рокУ Ng 443 кПро затвердження

порядку пiдготовки до дiй за призначенням органiв управлiння та сил цивiльного

захисту).
8. Матерiально-технiчне забезпечення

8.1. Комплектування формувань Служби особовим складом, забезпечення

технiкою, штатним майном, приладами, матерiальними ресурсами та засобами

iндивiдуаrrьного захисту здiйснюеться пiдприемствами, установами i

органiзацiями, на базi яких цi формування утворено.
8.2. Забезпечення Служби автомобiлями та спецiальним транспортом

здiйснюеться за рахунок власного транспорту пiдприсмств, установ i органiзацiй,

а також за рахунок транспорту пiдприемств, установ i органiзацiй, наданого в

тимчасове користування за розпорядженням Киiвського мiськогО головИ

керiвника територiальнот пiдсистеми MicTa Кисва едс Цз, з урахуванням вимог

чинного законодавства УкраIни.
8.3. Матерiально-технiчне забезпечення Служби пiд час проведення

рятув€uIьних, iнших невiдкладних робiт та комплексу заходiв з лiквiдацiт
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй в умовах мирного часу та особливого перiоду

здiйснюеться в обсягах i у строки, що передбаченi планом реагування.

9. Органiзацiя управлiння та зв'язку

9.1. .ЩлЯ керiвництва Службою в умовах мирного часу та особливого перiоду

викорисТовуються складовi системи управлiння .Щеснянськоi районноi в MicTi

Кисвi державноi адмiнiстрацii.
здiйснюеться з використанням

радiостанцiй.
схемою оргаrriзацiТ оповiщеt{ня та

зв'язку Служби, який затверджусться Kepj

ольга МАШКlВСъКА

9.2. Управлiння силами Служби
стацiонарних, мобiльних засобiв зв'язку та

9.З. Зв'язок органiзовусться згiдно зi
Служби.


