
ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням XVlI ceciT VIIl скликання
Безл юдi вськоТ сел и щноТ ради
вiд I0 грудня 2021 року
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Микола КУЗЬМIНоВ

по"ЕожЕння
про сектор з пЩтань цивiльного захисту

БезлюдiвФькоТ селищноТ рали

I. Загадьнi положення
1.1. Сектор з питань цивiльного захисту Безлюдiвськоi селищноi ради(да-пi - Сектор) € структурним пiдрФздiлом виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ

селищнот ради (далi - селищна рада), який забезпечус роботу щодо вирiшення
питань у сферi цивiльного захисту.

1.2. Сектор пiдзвir-ний i

пiдпорядкований виконавчому KoMiTeTy
селищнот ради, першому заступнику
селищноТ рали.

1.3. Сектор у своТй роботi керусться Конституцiсю i законами УкраТни,
актами Президента УкраТни i Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, рiшеннями
селищноТ ради та iT виконавчого KoMiTeTy, розпорядженнями голови та цим
положенням.

It. OcHoBHi завдання, функцii Сектору

2.1 Здiйснення функчiй постiйно дiючого органу управлiння цивiльного
захисту територiал ьноТ громади ;

2.2 Забезпечення пiдготовки, скликання та проведення засiдань, а також
контролю за виконанням рiшень KoMiciT з питань техногенно - екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй, здiйснення функцiй робочого органу
(ceKpeTapiaTy) такоТ KoMiciT;

2,з Забезпечення готовностi органiв управлiння та сил цивiльного захисту
громади до дiй за призначенням;

пiдконтрольний селищнiй радi,
БезлюдiвськоТ селищноТ ради, головi

голови селищноТ ради та секретарю

2.4 Розроблення та подання Fха затвердження планiв у сферi цивiльного
захисту, здiйснення контролю за Тх виконанням;

зокрема спрямованих на захист населення i територiй вiд
ситуашiй та запобiгання Тх виникненню, зменшення можливих
цих програм У встановленому порядку на затвердження,
монiторингу Тх реал iзацiТ;

2.6 Органiзацiя та проведення монiторингу надзвичайних ситуацiй,
здiйснення прогнозування iMoBipHocTi Тх виникнення та визначення показникiв

2.5 Розроблення просктiв мiсцевих програм у сферi цивiльного захисту,
надзвичайних

втрат' надання
забезпечення



ризику;
2.7 Залобiгання та реагування на пожежi, iх наслiдки, небезпечнi подiТ;
2.8 Утворення пожежно-рятувальних пiдроздiлiв мiсцевот та добровiльнот

охорони, здiйснення контролю за Тх готовнiстю до дiй за призначенням;
2.9 Взаемодiя з органами управлiння та пiдроздiлами {СНС;
2.10 Забезпечення створення i належного функцiонування мiсцевих

систем оповiщення цивiльного захисту, системи раннього виявлення
надзвичайних ситуацiй та оповiщення населення;

2.11 Забезпечення здiйснення оповiщення та iнформування населення про
загрозу i виникнення надзвичайних ситуацiй, у тому числi в доступнiй для осiб
з вадами зору та слуху формi;

2.12 Пiдготовка пропозицiй щодо утворення комун€Lпьних аварiйно-
рятувальних служб, здiйснення контролю за Тх готовнiстю до дiй за
призначенням;

2.1з Здiйснення методичного керiвництва щодо утворення та
функчiонування об'ектових спецiалiзованих служб цивiльного захисту та
об'сктових формувань цивiльного захисту, контролю за Тх готовнiстЮ до дiй за
призначенням;

2.14 Надання методичноТ допомоги органам з евакуашiТ щодо органiзачiТ
проведення евакуацiт та пiдготовки районiв для розмiщення евакуйованого
населення i йогО життсзабезпечення, а також зберiгання матерiальних i
культурних цiнностей;

2.15 Органiзацiя та забезпечення навчання з питань цивiльного захисту,
техногенноТ та пожежноТ безпеки посадових осiб органiв мiсцевого
самоврядування, суб'ск,гiв господарювання., керiвникiв та Тх заступникiв,
здiйснення пiдготовки населення до дiй у надзвичайних ситуацiях;

2.1б Органiзацiя пiдготовки органiв управлiння та сил I_{З громади до дiй
за призначенням;

2.|7 Органiзаuiя роботи консультацiйних пунктiв з iнформування
громадян про надзвичайнi ситуацiт та поведiнку, якот слiд дотримуватися у
разi Тх загрози або виникнення;

2.18 ЗдiйсненнЯ контролЮ за провеДенняМ практичНоТ пiдготовки органiв
управлiНня та сил l_{З на пiдпРисмстваХ, в устаНоваХ та оргаНiзацiях, ЩО е у
сферi управлiНня селиЩноТ ради, шляхоМ узагчLльнення звiтiв про проведення
спецiальних об'ектових навчань (тренувань) з питань цивiльного захисту;

2.19 Органiзаuiя та здiйснення заходiв ралiачiйного, хiмiчного,
бiологiчного, медичного захисту населення та iнженерного захисту територiй
вiд наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

2.20 Пlдготовка пропозицiй щодо вiднесення суб'ектiв господарювання,
що нtlлежать до сфери управлiння об'еднанот територiальнот громади, що
знаходяться У приватнiй власностi, до категорiт цивiльного захисту та надання
Тх перелiку на затвердження у встановленому порядку;

2.21 Визначення потреби та органiзацiя завчасного накопичення i
пiдтримання у постiйнiй готовностi засобiв iндивiдуального захисту для
населення, яке проживас у прогнозованих зонах хiмiчного забрулнення i зонах



спостереження суб'ектiв господарювання
та формувань цивiльного захисту, а також
контролю та розвiдки;

2.22 Органiзацiя та здiйснення заходiв
використання матерiальних резервiв для
надзвичайних ситуаui й ;

радlацlйноi небезпеки I i II категорiй,
приладiв дозиметричного i хiмiчного

з питань створення, збереження i
запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв

2.23 Органiзацiя виконання вимог законодавства щодо
використання, утримання та реконструкцiт фонду захисних
захисту;

створення, облiку,
споруд цивiльного

2,24 Визначення потреби фонду захисних споруд цивiльного захисту,
планування та органiзацiя роботи з дообладнання або спорудження в особливий
перiод пiдвальних та iнших заглиблених примiщень on, ynp"rr, населення
органiзацiя його укриття;

2,25 Пiдготовка рiшень про подальше використання захисних споруд
цивiльнОго захисТу держаВноТ та комун€lлЬноТ власностi;

2,26 Органiзаuiя проведення технiчноi iнвентаризачiт захисних споруд
цивiльного захисту, виключення ik, за погодженням iз дснс, з фонду ,un"*
споруд;

2.27 Надання на запити замовникiв вихiдних даних та вимог до завдань на
розробку роздiлу iнженерно-технiчних заходiв цивiльного захисту у складi
мiстобуЛiвноТ докуменТацiТ та участЬ у пiдготОвцi вихiдних даних для розробки
роздiлУ iнженерНо-технiчних заходiв цивiльного захисту у просктнiй
документашiТ;

2.28 Пiдтримання у готовttостi пункту управлiння (у разi утворення),забезпечення Тх обладнання засобами управлiння, op.u"iruui, on.pur""no-
черговоТ служби в цiлодобовому режимi;

2.29 Розроблення та вжиття заходiв щодо забезпечення сталого
фУнкцiонування суб'сктiв господарювання, що продовжують свою дiяльнiсть в
особливий перiод та н€Lлежать до сфери управлiння громади;

2.30 ВиКонання, у межах визначених повноважень, фУнкцiТ з управлiннямайном, що передано до сфери його управлiння;
2.Зl У режимi пiдвищеноТ готовностi:
2.31,1 Забезпечуе органiзацiю оповiщення осiб органiв управлiння та сил

цивiльногО захистУ громади, а також населення про загрозу виникнення
надзвичайноi ситуацiт та iнформування Тх про лiт у можливiй зонi надзвичайнот
ситуаuiТ;

2.з1.2 Формус оперативнi групи Для виявлення причин погiршення
обстановки та пiдготовки пропозицiй щодо iт нормалiзацiт;

2.зl.з Здiйснюс пiдготовку розпорядчих документiв, спрямованих на
посилення спостереження та контролю за гiдрометеорологiчною обстановкою,
ситуаuiсю на потенцiйно небезпечних об'сктах, територiТ об'екта пiдвищеноТ
небезпеки таlабо за його межами, територiт,, на якiй iснус-загроза;

2.з1.4 Виникнення геологiчних та гiДрогеологiчних явищ i процесiв, атакож здiйснюе постiйне прогнозування можливостi виникнення
надзвичайних ситуацiй та Тх масштабiв;



вlд

2.з1.5 Органiзовус функцiонування постiв ралiацiйного i хiмiчного
спостереження та розрахунково-анаJIiтичних груп для здiйснення
спостереження за радiацiйною i хiмiчною обстановкою при загрозi iвиникненнi надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з викидом (виливом) удовкiлля радiоактивних та небезпечних хiмiчних речовин;

2,з1.6 Уточнюс (у разi потреби) план реагування на надзвичайнi ситуацiТ,
здiйснюс заходи щодо запобiгання Тх виникненнtо;

2.з1,7 Уточнюс та здiйснюс заходи щодо захисту населення i територiй
можливих надзвичайних ситуацiй;
2.31.8 Бере участь у заходах iз приведення у готовнiсть наявних сил i

пiдгсlтовку пропозицiй щодо зzLлучення у
засобiв цивiльного захисту, здiйснюс
разi потреби додаткових сил i засобiв;

2.32 У режимi надзвичайноТ ситуашiТ:
2.з2.1 Забезпечус органiзацiю оповiщення осiб органу управлiння та сил

цивiльного захисту громади, а також населення про виникнення надзвичайнот
ситуачiТ;

2,з2.2 Здiйснюс пiдготовку розпорядчих документiв щодсl переведення
органiв управлiння та сил I_{З громади у режим надзвичайноТ ситуацiТ, про
призначення керiвника робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноТ ситуачiТ та
спецiальнот koMiciT з лiквiдацiт наслiдкiв надзвичайноi ситуацiт, у разiприйняття рiшення про iT утворення;

2.з2.З Органiзовус роботи iз визначення зони надзвичайноТ ситуаuiТ;
ЗДiЙСНЮС ПОСТiЙНе ПРОГНоЗування зони можливого поширення надзвичайнот
ситуачiТ та масштабiв можливих наслiдкiв;

2.з2,4 Органiзовус безперервний KoHTpoJlb за розвитком надзвичайноТ
ситуацiТ та обстаНовкоЮ на аварiйних об'сктах i прилеглИх до них територiях;

2.з2.5 Забезпечуе iнформування органiв управлiння цивiльного захисту та
населення про розвиток надзвичайнот ситуацiт та заходи, що здiйснюються;

2,з2.6 Бере участь в органiзацiТ аварiйно-рятув€lJIьних та iнших
невiдкладних робiт, керiвництвi проведенням вiдновлювальних робiт з
лiквiдацiт наслiдкiв надзвичайних ситуачiй; органiзацiт заходiв щодо
життсзабезпечення постраждчшого населення; органiзачii (у разi потреби)
евакуачiйниХ заходiв; органiзацiТ радiацiйного, хiмiчного, бiологiчного,
iнженерногО та медичного захисту населення i територiй вiд наслiдкiв
надзви чай нот ситуацiт;

2.зз У режимi надзвичайного стану - виконус завдання вiдповiдно до
закону Укратни uпро правовий режим надзвичайного стану));

2.з4 в особливий перiол громада продовжус функцiонувати iз
урахуванням вимог Кодексу шивiльного захисту УкраТни та особливостей, що
визначаються згiдно з вимогами законiв Укратни "про правовий режим
воснного стану", "про мобiлiзаuiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", а також
iнших нормативно-правових aKTi lз.



lII. Права Сектору

3.1. Сектор мае право:
3.1.1 Свосчасно одержувати, у встановленому порядку, вiд органiв

державнот влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприiмств, установ,органiзачiй нез€Lлежно вiд пiдпорядкування та форм власностi iнформацiю,
необхiдну Для здiйснення покладених на сектор повноважень.

3.1.2. З метою забезпечення свосчасного виконання завдань, якi
потребують оперативного вжиття сектором вiдповiдних заходiв, виконавчi
органи селищнот рали та Тх посадовi особи зобов'язанi невiдкладно подавати
необхiднi документи, довiдки, розрахунки, iншi матерiали на вимогу сектору.

з.1.3. Заслуховувати посадових осiб структурних пiдроздiлiв селищ"оТ
ради, осiб керiвного складу цивiльного захисту пiдприсмств, установ та
органiзацiй ycix фор' власностi з питань цивiльного захисту То, в
установленому законом порядку, надавати Тм обов'язковi Для виконання
вказiвки про усунення недолiкiв i порушень вимог цивiльного захисту i
техногеннот безllеки.

З.1.4. В установленому порядку заJlучати
пов'язаних iз забезпеченням запобiганню виникнення ]

у разi Тх виникнення, сили i засоби пiдприсмств,
нез€Lпежно вiд фор, власностi i пiдпорядкування.

3.1.5. Залучати для проведФння заходiв, пов'язаних iз забезпеченням
запобiганнЯ виникненнЮ надзвичайних ситуацiЙ, спецiалiзованi служби
цивiльного захисту.

до проведення заходiв,
надзвичайних ситуачiй та

установ та органiзацiй

сектору
мiсцевого

органах

3.1.6 На завiдувача сектору та головного спецiалiста
поширюються ocHoBHi обов'язки i права посадових осiб
самоврядування передбаченi Законом УкраIни ''про службу в
мiсцевого самоврядування" та iнш_lими нормативними актами.

IV. Органiз|чiя роботи Сектору

4.1 . Структура, чисельнiсr, i,рuчiвникiв сектору визначаються штатним
розписоМ виконавчого KoMiTeTy, Що затвердЖуеться селищниМ головою в
межах граничнот чисельностi, qоtлч оплати працi працiвникiв i видаткiв на
утримання виконавчого KoMiTeTy, зфтверлженого селищною радою.

4.2. Сектор очолюс завiдувач. У разi вiдсутностi завiдувача його
обов'язки викону€ iнший прачiвник сектору.

4.3. Завiдувач сектору, голо!ний спецiалiст сектору призначаються на
посаду та звiльняються з посад селl.,iщним головою.

4.4. Органiзаuiя роботи ceicTopy здiйснюсться вiдловiдно до вимог
Регламенту Безлюдiвськот селищнрТ ради, Регламенту виконавчого KoMiTeTy,
планiв сектору, iнших нормативнQ-правових та розпорядчих документiв та з

урахуванням функцiй i завдань сект|ору.



4.5. Сектор провадить свою дiяльнiсть на ocнoBi квартальних, мiсячних
планiв, що затверджуються заступником селищного голови.

4.б. Службовi обов'язки працiвникiв сектору визначаються посадOвими
iнструкцiями, якi затверджуються за поданням завiдувача сектору заступником
селищного голови.

розподiл посадових обов'язкi в м iж працi вни ками сектору затверджуеться
завiдувачем сектору.

4.7. Вивчення питань, що належать до компетенцiт сектору, проводиться
згiдно з планами, погодженими iз заступником селищного голови.

4.8. Сектор у процесi виконання покладених на нього завдань взасмодiе з
iншими вiддiлами, структурними пiдроздiлами виконкому селищноТ ради,
ВИКОРИСТОВУС У своТЙ роботi пiдготовленi ними оперативнi, довiдковi та
статистичнi вiдомостi, пiдтверлженi в установленому порядку.

4.9. IнфОрмацiТ, вiдомостi, якi не передбаченi офiцiйною статистичною
ЗВiТНiСтЮ, Запитуються сектором у структурних пiдроздiлiв селищноТ ради та lT
виконавчого KoMiTeTy.

4.10. {iЛОвОдство сектору ведеться згiдно з номенклатурою справ
виконкому селищноТ ради, що затверджусться керуючим справами виконкому,
в установленому порядку.

V. Завiдувач сектором

5.1. ЗДiйСнЮс своЮ дiяльнiсть у межах наданих йому повноважень
вiдповiдно до Положення про Сектор.

5.2. Органiзовус роботу СекТору i несе персон€Lльну вiдповiдальнiсть за
виконання покладених на сектор $авдань.

5.3. Забезпечус виконання плану роботи виконкому селищноТ рали з
питань, що стосуються сектору, доручень селищного голови та заступника
селищного голови, плану роботи Фектору.

5.4. Сприяс пiдвищенню прqфесiйноТ та дiловоТ квалiфiкацiТ працiвникiв
сектору, проводить з ними навчацня.

5.5. Координуе взасмодiю С9ктору з iншими структурними пiдроздiлами
селишноТ рали та iТ виконавчого (oMiTeTy.

5.6 Пiдписус та вiзус докумеНти в межах свосТ компетенцii.
5.7. Мас право бути присутн{м на засiданнях селищноТ ради, виконавчого

KoMiTeTy, iнших консультативно-дорадчих органах, нарадах, ceMiHapax та
iнших заходах, що проводяться в Селищнiй ралi.

5.8. Представляе Сектор у державних установах та громадських
органiзацiях з питань, що пов'язаНi з дiяльнiстю сектору.

5.9. Повинен мати:
вищу ocBiTy за освiтньо-квалiфiкацi йним piBHеM магiстра; спецiалiста.
стаж роботи за фахом у державнiй службi або службi в органах мiсцевого

самоврядування чи на керiвних посадах у iнших сферах управлiння не менше
2 poKiB.



б.l Припинення дiял
Безлюдi вськоТ селищноТ рали.

VII. Взасмовiдносини з iнш

7.1. Пiд час реалiзацiТ повно
- виконавчими органа

пiдроздiлами;
постiйними комiсiями
комунальними пiдп

iншими органами Mic
об'сднаннями громадя

vIII.

8.1. Покладання на
Положенням i таких, що не
допуска€ться.

8.2. Лiквiдацiя чи реорган
чинного законодавства УкраТни
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