Знам’янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Рішення
від

26 лютого 2016 р.

№ 58
м. Знам’янка

Про міські формування
цивільного захисту
Відповідно до статті 26 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787 "Про затвердження Порядку утворення,
завдання та функції формувань цивільного захисту", наказу Міністерства внутрішніх справ
України від 31 січня 2015 року № 113 "Про затвердження Примірного положення про
формування цивільного захисту", розпорядження голови облдержадміністрації від 06
листопада 2015 року № 433-р «Про обласні формування цивільного захисту» та з метою
визначення складу, організаційної структури формувань цивільного захисту, порядку їх
оснащення технікою і майном, керуючись ст. 36 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити Положення про міські формування цивільного захисту (додається).
2. На підставі Положення про міські формування цивільного захисту
рекомендувати керівникам суб'єктів господарювання утворити об'єктові
формування
цивільного захисту, розробити та погодити у встановленому порядку положення та
інші документи, що стосуються їх діяльності.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка.

Міський голова

С.Філіпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням виконкому міської ради
від 26 лютого 2016 р. № 58
ПОЛОЖЕННЯ
про міські формування цивільного захисту
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад
міських
формувань
цивільного
захисту
(далі
формування), організацію
управління ними та їх функціонування.
2. Формування
цивільного
захисту
позаштатні
підрозділи,
які
утворюються за рішенням виконавчого комітету міської ради на непрофесійній основі
згідно з вимогами Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787,
для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі тих,
що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також
проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення населення і техніки.
3. Формування
в місті утворюються у разі необхідності при виникненні
надзвичайної ситуації, для ліквідації наслідків якої необхідне залучення додаткових
людських сил із числа населення і техніки, яка не знаходиться у підпорядкуванні міських
спеціалізованих служб цивільного захисту і, відповідно до законодавства в сфері
цивільного захисту, не залучається до робіт по ліквідації надзвичайної ситуації у випадку
її виникнення
4. У своїй діяльності формування керуються Конституцією України, Законами
України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції України та Законів України, актами Кабінету Міністрів
України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.
5. Фінансове забезпечення діяльності формувань здійснюється при прийнятті рішення
про їх розгортання (у випадку виникнення надзвичайної ситуації в місті) за рахунок коштів
суб’єкта господарювання, на базі якого формується формування, з послідуючим
відшкодуванням витрат з резервного фонду міського, обласного, державного бюджетів чи
інших не заборонених джерел залежно від рівня надзвичайної ситуації, яка виникла.
Відшкодування витрат суб’єктам господарювання здійснюється в порядку, визначеному
законодавством.
II. Основні завдання, функції та права формувань
цивільного захисту
1. Основними завданнями формувань є:
1) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації
надзвичайних ситуацій (крім аварійного обслуговування суб’єктів господарювання та
окремих територій), у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або
терористичних актів;
2)
проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої
кількості людей і техніки у мирний час та в особливий період;
3) здійснення
заходів
щодо
життєзабезпечення
населення,
яке
постраждало
від
надзвичайних
ситуацій,
воєнних
(бойових)
дій
або
терористичних актів;
4) виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів,
що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об’єкті підвищеної небезпеки;

5) гасіння великих пожеж;
6) проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної
обробки людей;
7) інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного
захисту;
8) забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту;
9) обслуговування захисних споруд цивільного захисту.
2. Відповідно до покладених завдань основними функціями формувань є:
1) проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної ситуації;
2) пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;
3) здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому числі тих,
що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;
4) рятування матеріальних та культурних цінностей;
5) здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів
життєзабезпечення населення;
6) санітарне очищення та знезараження території.
3. Формування мають право на:
1) отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної безпеки;
2) безперешкодний доступ на територію суб’єктів господарювання, що
постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;
3) вимогу від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації,
дотримання встановлених норм безпеки.
4. Рішенням виконкому міської ради для формувань можуть визначатися інші
завдання та функції залежно від їх функціонального призначення та обстановки, яка
склалася на момент виникнення надзвичайної ситуації та в період проведення робіт по
ліквідації її наслідків.
5. Рішення про розгортання
формувань, їх необхідний перелік приймає
виконавчий комітет міської ради за поданням керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації.
III. Керівництво формуваннями цивільного захисту
1. Безпосереднє
керівництво
формуванням
здійснює
його
командир
(начальник), який призначається за рішенням виконавчого комітету міської ради, що
утворив таке формування, відповідно до укладеного трудового договору суб’єкта
господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.
2. Командир (начальник) формування зобов’язаний:
1) здійснювати керівництво формуванням;
2) визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;
3) забезпечувати рівень готовності формувань до дій за призначенням;
4) співпрацювати з іншими формуваннями;
5) аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;
6) звітувати керівництву про проведену роботу;
7) організовувати та проводити підготовку працівників формування до дій у
надзвичайних ситуаціях;
8) здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та завдань,
покладених на формування.

3. Командир (начальник) має право:
1) брати участь у розробленні документів, пов’язаних з діяльністю
формування;
2) надавати
пропозиції
керівництву
щодо
вдосконалення
роботи
формування, поліпшення умов праці, матеріального стану та соціального захисту його
працівників;
3) надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на
працівників.
IV. Організаційна структура формувань цивільного захисту

1. Організаційна структура формувань цивільного захисту утворюється за рішенням
виконавчого комітету міської ради (додаток), з урахуванням Примірного розрахунку
створення
територіальних
та
об’єктових
формувань
цивільного
захисту,
Рекомендованих організаційних структур та оснащення формувань цивільного захисту,
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2015 року №
113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту».
2. Залежно від можливостей, кількість техніки і працівників в організаційних
структурах формувань може змінюватися в межах, що дозволяють цим формуванням
виконувати завдання за призначенням.
V. Порядок оснащення формувань цивільного захисту
технікою і майном
1. Табель оснащення формування технікою і майном розробляється на підставі
визначеної організаційної структури формування, а також Порядку забезпечення
населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту
засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2002 року № 1200.
2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка і майно суб’єктів
господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у положеннях про
відповідне формування.
3. Облік техніки і майна, визначених для використання під час проведення
аварійно-рятувальних
та
інших
невідкладних
робіт,
ведеться суб’єктами
господарювання, що утворили формування.

Додаток
до Положення
(Пункт 1 Розділу IV)
РОЗРАХУНОК
міських формувань цивільного захисту міста Знам’янки
№
з/п
1
1.

Найменування
формування

2
Рятувальна група

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Місце розташування та
телефон

3
КП «Знам’янська міська
лікарня ім.А.В.Лисенка»

4
м. Знам’янка,
вул. Жовтнева, 15
(05233) 6-24-41
(Пункт збору –
м. Знам’янка,
вул. Жовтнева, 15)

Знам’янська 18-а Державна
пожежно-рятувальна
частина управління ДСНС
України у Кіровоградській
області

м.Знам’янка,
вул.Фрунзе, 75
(05233) 7-40-00
(Пункт збору –
м. Знам’янка,
вул. Фрунзе, 75)

2.

Аварійно-технічна Знам’янське управління по
група
експлуатації газового
господарства ВАТ по
газопостачанню та
газифікації «Кіровоградгаз»

3.

Аварійно-технічна Знам’янський район
група по
електромереж ПАТ
електромережах
«Кіровоградобленерго»

м. Знам’янка
вул. Коцюбинського, 23
т. 2-20-03, 7-42-77
(Пункт збору –
м. Знам’янка
вул. Коцюбинського, 23)
м. Знам’янка,
вул.Скирди, 2
т. 2-29-69;
(Пункт збору –
м. Знамянка,
вул.Скирди, 2)

Чисельність та склад формування

5
Командир;
Хімік-розвідник;
2 санітарні ланки – по 8 чол. (в кожній – командир
(фельдшер) і 3 сандружинники);

3 рятувальні ланки – по 24 чол. (командир, 5
рятувальників, 2 різальники металу в кожній); пристрій
для різання металу – 1, пояс рятувальний з карабіном – 2,
лопата металева штикова – 3, лопата металева совкова –
2, кувалда – 2, лом звичайний – 1, кіркомотига важка – 1,
радіостанція переносна – 2, ноші санітарні – 1;
1 вантажний автомобіль
Командир;
3 аварійно-технічних ланки – 24 чол. (у кожній:
командир, 6 слюсарів-газопровідників, водій, аварійна
машина)
Командир;
Ланки:
Силових електростанцій: 7 чол. (командир, водій, 3
електромонтери, 2 електрики, силова електростанція,
вантажний автомобіль);
Освітлювальних електростанцій: 8 чол. (командир, 2
водії, 3 електромонтери, 2 електрики, освітлювальна
електростанція, автовишка, вантажний автомобіль).

Завдання, які
виконує
формування
6
Проведення
аварійнорятувальних
робіт при
ліквідації
наслідків НС в
місті

Ліквідація
наслідків НС
на мережах
газового
господарства
міста
Ліквідація
наслідків НС на
електромережах
міста

1
4.

2
Група з
водопровідноканалізаційних
мереж

3
Знам’янське виробниче
комунальне підприємство
ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

4
м.Знам’янка,
вул. Луначарського, 56
т. 2-29-31
(Пункт збору –
м.Знам’янка,
вул. Луначарського, 56)

Відділ економічного
розвитку, промисловості,
інфраструктури та торгівлі
міськвиконкому

м. Знам’янка
вул. Жовтнева, 19
т. 2-20-18
(Пункти збору –
на збірних та
приймальних пунктах
евакуації згідно плану
евакуації )
м. Знам’янка,
вул.Жовтнева, 19
т. 2-20-81
(Пункт збору –
м. Знам’янка,
вул.Жовтнева, 19
каб. №10
міськвиконкому)

Ланка з
підвезення води

5.

Автоколони з
перевезення
евакуйованих та
вантажів

6.

Розрахунковоаналітична група

7.

Мобільний пункт
харчування

Відділ освіти міськвиконкому,
сектор з питань надзвичайних
ситуацій, охорони праці,
екології та благоустрою УМА
та ЖКГ міської ради,
Знам’янський міськрайон-ний
відділ управління ДСНС
України в області,
Знам’янський міжрайонний
центр головного управління
Держсанепідслужби у
Кіровоградській області
Відділ економічного
м. Знам’янка
розвитку, промисловості,
вул. Жовтнева, 19
інфраструктури та торгівлі
т. 2-20-18

5

6
Командир;
Ліквідація
Ланки:
наслідків
Сантехніків – 6 чол. (командир, 5 слюсарів-сантехніків) надзвичайних
Механізації – 6 чол.(командир, компресорник, 2
ситуацій на
бульдозеристи, 2 водії; бульдозер, компресорна станція, водопровідноремонтно-водопровідна машина, вантажний автомобіль) каналізаційних
мережах,
насосних
станціях, очисних
спорудах міста
Командир-водій, 3 водія; 3 автоцистерни або вантажних
автомобілів з бочками)
Забезпечення
підвезення питної
води у випадку
припинення
централізованої її
подачі в місті
Кількість автоколон визначено у Плані евакуації
Перевезення
населення у разі загрози або виникнення надзвичайних
евакуйованих
ситуацій на території міста
та вантажів у
разі
виникнення НС
в місті
Начальник.
Спеціалісти з оцінки хімічної обстановки – 1 чол.;
спеціалісти з оцінки радіаційної обстановки – 1 чол.
спеціалісти з оцінки інженерної обстановки – 1 чол.
спеціаліст з оцінки санітарно-епідеміологічної
обстановки – 1 чол.

Начальник.
2 ланки приготування і роздачі їжі – 10 чол. (в кожній:
командир-старший кухар, з кухарі-роздавальники, 2

Здійснення
збирання,
оброблення,
передавання і
збереження
інформації про
стан радіаційної
та хімічної
обстановки у разі
виникнення НС в
місті
Забезпечення
харчуванням
особового

1

2

3
міськвиконкому

4
(Пункти збору –
м. Знам’янка
вул. Жовтнева, 19).

5
робітники, 1 водій; вантажний автомобіль і кухня;
1 ланка забезпечення – 8 чол. (командир, комірникдозиметрист, бухгалтер, 4 робітники, 1 водій; вантажний
автомобіль)

8

Мобільна
ремонтновідновлювальна
група з ремонту
автомобільної і
інженерної
техніки

Відділ
економічного
розвитку,
промисловості,
інфраструктури та торгівлі
міськвиконкому

м. Знам’янка
вул. Жовтнева, 19
т. 2-20-18
(Пункти збору –
м. Знам’янка
вул. Жовтнева, 19).

Начальник;
2 ремонтні ланки - 10 чол.(в кожній: командир,
автомеханік, електрик, 3 слюсарі – ремонтники, 2
зварювальники, 2 водії; ремонтна майстерня,
зварювальний апарат і вантажний автомобіль)

9

Мобільний пункт
продовольчого та
матеріальнотехнічного
забезпечення

Відділ
економічного
розвитку,
промисловості,
інфраструктури та торгівлі
міськвиконкому

м. Знам’янка
вул. Жовтнева, 19
т. 2-20-18
(Пункти збору –
м. Знам’янка
вул. Жовтнева, 19).

Начальник;
Комірник;
Ланка фасовки і роздачі сухих пайків- 4 чол. (командирдозиметрист, 2 роздавальники, 1 водій; вантажний
автомобіль і автопричеп)
Ланка матеріально-технічного забезпечення - 3 чол.
(командир-дозиметрист, 1 комірник, 1 водій; вантажний
автомобіль)

10

Ланка з
обслуговування
захисних споруд

КП «Знамянська житлово- м. Знам’янка
експлуатаційна контора №1» вул. Будьонного, 56
т. 2-31-68, 2-14-85
(Пункти збору – м.
Знам’янка
вул. Будьонного, 56
т. 2-31-68, 2-14-85

Командир;
Розвідник-хімік, розвідник дозиметрист, електрик,
слюсар з ремонту і обслуговування систем вентиляції,
слюсар-сантехнік, комірник, 2 сандружинники

6
складу
формувань,
задіяних до
ліквідації
наслідків
надзвичайної
ситуації, та
постраждалого
населення
Проведення
ремонтних робіт
автомобільної і
інженерної
техніки, задіяної
до ліквідації
наслідків НС
Забезпечення
продуктами
харчування і
матеріальнотехнічними
матеріалами
формувань,
зайнятих на
роботах по
ліквідації
наслідків
надзвичайної
ситуації
Обслуговуванн
я, ремонт
захисних
споруд ЦЗ,
розміщення в
них населення

