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Про затвердження  Положення про 
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Керуючись пунктом 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада, 

 

В И Р І Ш И Л  А: 

 

1. Затвердити Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та  

цивільного захисту населення Летичівської  селищної ради (додається).   

  2.Рішення селищної ради від 18.11.2016 №12 «Про затвердження  

Положення про сектор  з питань цивільного захисту населення Летичівської 

селищної ради» вважати таким, що втратило чинність.    
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Автор проекту 

         

Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

Летичівської селищної ради  __________________Міхурінська А.М. 

                                

Погоджено: 

 

Заступник селищного голови _____________________ Ніцевич А.В. 

 

Начальник юридичного відділу___________________ Коберник О.В. 

 

Секретар селищної ради ________________________ Провозьон В.М. 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток  

                                                                              до рішення селищної ради 

                                                                                       від                 № 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Летичівської селищної ради 

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Летичівської селищної ради  (далі – відділ) є виконавчим органом 

Летичівської селищної ради, і в межах території селищної ради / 

територіальної громади/ забезпечує виконання покладених на нього завдань. 

 2. Відділ є підзвітний і підконтрольний раді та підпорядковується 

селищному голові-керівнику Летичівської селищної ланки територіальної 

підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту. 

 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями 

голови селищної ради, а також цим Положенням.  

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

 

1.Забезпечення цивільного захисту на території Летичівської селищної 

ради. 

2.Забезпечення виконання завдань створеними ланками територіальних 

підсистем. 

3.Забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на 

суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління селищної ради, 

які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії. 

4.Розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у 

сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 

5.Координація роботи створених аварійно-рятувальних служб, МПО та 

добровільної пожежної охорони. 

6.Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з 

вадами зору та слуху формі. 

7.Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

території селищної ради, а також радіаційного, хімічного, біологічного, 

медичного захисту населення та інженерного захисту території від наслідків 

таких ситуацій. 

8.Координація проведенняь відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

9.Участь в організації та здійсненні евакуації населення, майна у 

безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення. 



10.Контроль за станом навколишнього природного середовища, 

санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією; 

11.Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 

сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що 

належать до сфери їх управління. 

12. Віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери 

управління селищної ради, до категорій цивільного захисту відповідно до 

основних показників та затвердження їх переліку. 

13.Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

14.Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів 

індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах 

хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання 

радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а 

також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки. 

15.Взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо 

виконання завдань цивільного захисту. 

16.Забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою 

внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок 

надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, 

списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації. 

17.Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги. 

18. Забезпечення роботи  комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

- спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх 

функціонування. 

19.Організація робо ліквідації наслідків ти штабів з надзвичайних 

ситуацій. 

20.Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб та 

суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки 

населення до дій у надзвичайних ситуаціях. 

21.Організація виконання вимог законодавства щодо створення, 

використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд 

цивільного захисту. 

22.Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту; 

23.Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в 

особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття 

населення; 

24.Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд 

цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства 

(ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та 

безхазяйних захисних споруд. 

25.Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту. 

26.Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних 

споруд цивільного захисту. 

27.Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 



політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного 

захисту. 

28.Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки 

суб’єктів господарювання комунальної форми власності. 

29.Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України  та іншими 

законодавчими актами. 

 

ІІІ.ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО 

 

1.Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

структурних підрозділів селищної ради , підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і 

матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.  

2. Порушувати клопотання перед селищним головою   щодо залучення 

до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних 

ситуацій та їх ліквідацією, сил селищної ланки цивільного захисту згідно з 

відповідними планами взаємодії, а також фахівців інших структурних 

підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за 

погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань та 

організацій (за згодою). 

 3.Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам 

селищної ради, підприємствам, установам та організаціям незалежно від 

форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та їх ліквідації наслідків таких ситуацій.  

4.Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 

роботи селищної ради у сфері цивільного захисту.  

5.Користуватися в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.  

6.Ініціювати наради, проводити семінари з питань, що належать до його 

компетенції. 

 7.Брати участь у розгляді селищною радою та виконкомом селищної 

ради питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил селищної 

ланки цивільного захисту.  

8.Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами, апаратом селищної 

ради, місцевими підрозділами територіальних органів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами 

та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та 

узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього 

завдань та здійснення запланованих заходів.  

 

УІ.КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ 

 

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади головою селищної ради згідно із законодавством про 

службу в органах місцевого самоврядування. 



2.Начальник відділу підпорядковується селищному голові-начальнику 

Летичівської селищної ланки територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту. 

 

 2. Начальник відділу:  

2.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність 

за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних 

умов праці працівників відділу.  

2.2.Розробляє посадові інструкції працівників відділу та здійснює 

розподіл обов’язків.  

2.3. Планує роботу Летичівської селищної ланки територіальної 

підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, вносить 

пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради.  

2.4.Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи відділу.  

2.5.Звітує перед селищним головою про виконання покладених на відділ 

завдань та затверджених планів роботи. 

2.6.Може входити до складу виконкому селищної ради .  

2.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, 

що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень. 

2.8.Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими 

структурними підрозділами селищної ради, іншими органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями – за дорученням керівництва селищної ради. 

2.9.Готує проекти розпоряджень селищного голови, проекти рішень 

селищної ради відповідно до покладених на сектор завдань, організовує 

контроль за їх виконанням. 

2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 

У.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

 1.Працівники відділу несуть персональну відповідальність за чітке і 

своєчасне виконання функціональних обов»язків, порушення трудової 

дисципліни, етики поведінки та недотримання обмежень, передбачених 

законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, протидію 

та запобігання корупції. 

 

 

 
 

 


