
                                                                                                                ПРОЄКТ 
 
 
 
 
 

 

 

 

від    №  

м. Краматорськ      

 
Про створення територіальних 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту місцевого рівня та 

затвердження Положення про них 
   
 
 

Відповідно до статей 19 і 25 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.07.2015 № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані 

служби цивільного захисту» (зі змінами постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 
№ 1158 «Про внесення змін до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»), 
враховуючи зміни в структурі міської ради, керуючись статтями 36 і 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації та проведення спеціальних робіт і 

заходів з цивільного захисту та їх всебічного забезпечення, що потребують залучення 

фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення,  
 
виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 
1. Створити територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня 

згідно з додатком. 
 

2. Затвердити Положення про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту 
місцевого рівня, що додається. 

 

3. Керівникам територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого 

рівня (далі – спеціалізовані служби цивільного захисту) у місячний термін: 
 

1) визначити своїми розпорядженнями (наказами) організаційно-штатну структуру 

служби з урахуванням забезпечення ефективного виконання покладених на неї завдань та 

призначити посадових осіб служби; 
 

2) розробити, погодити та затвердити встановленим порядком положення про 

спеціалізовану службу цивільного захисту; 
  
3) провести розрахунки підпорядкованих сил та засобів, що планується залучати до 

виконання покладених завдань; 
 

4) відпрацювати плануючі документи відповідно до вимог керівних документів у сфері 

цивільного захисту; 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

 Р І Ш Е Н Н Я  
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5) організувати планове навчання керівного та особового складу служби діям в умовах 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу та особливого періоду; 
 
6) ) копії наказів щодо організаційно-штатної структури служби надати до управління з 

питань цивільного захисту міської ради. 
 
3. Керівникам підприємств, установ та організацій, включених до складу 

спеціалізованих служб цивільного захисту: 
 
1) надати керівнику відповідної спеціалізованої служби цивільного захисту розрахунок 

наявних сил і засобів, залучення яких забезпечить виконання покладених на службу завдань; 
 
2) забезпечити неухильне виконання розпоряджень (наказів) керівника відповідної 

спеціалізованої служби, виданих в межах наданих повноважень; 
 
3) своєчасно повідомляти керівника відповідної спеціалізованої служби про зміни в 

можливостях підприємства, установи, організації щодо ефективного виконання покладених 

завдань. 
 
4. Управлінню з питань цивільного захисту міської ради: 
 

1) надати необхідну методичну допомогу керівникам спеціалізованих служб 

цивільного захисту щодо планування, організації та проведення спеціальних робіт і заходів 

під час реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їхніх наслідків; 
 

2) внести зміни до плану реагування на надзвичайні ситуації та інших плануючих 

документів місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту у частині, що стосується залучення до виконання завдань захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій спеціалізованих служб цивільного захисту; 
 

3) організувати залучення керівного складу спеціалізованих служб цивільного захисту 

до участі в проведенні навчань і тренувань місцевого рівня; 
 

4) здійснювати координацію діяльності спеціалізованих служб цивільного захисту та 

контроль за їх готовністю до дій за призначенням. 
 
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради 

від 07.09.2016  № 600 «Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного 
захисту місцевого рівня та затвердження Положення про них». 

 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 
 

Міський голова                                                                    Олександр ГОНЧАРЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконкому міської ради 

                    №   
  

Положення 
про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня  

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту 

місцевого рівня (далі – міські служби ЦЗ) визначає порядок утворення та склад міських 

служб ЦЗ, організацію управління ними та їх функціонування при виконанні покладених 

завдань в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (далі – НС) в мирний час та в 

особливий період. 

1.2. Міські служби ЦЗ утворюються виконавчим комітетом міської ради з 

урахуванням їх функціональної спрямованості, для проведення спеціальних робіт і заходів з 

цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців певної 

спеціальності, техніки і майна спеціального призначення, в місцевій ланці територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.  

Перелік міських служб ЦЗ та положення про них затверджуються рішенням 

виконавчого комітету міської ради.  

Органи управління міськими службами ЦЗ визначаються виконкомом міської ради з 

урахуванням наявності фахівців відповідної спеціалізації в структурних підрозділах міської 

ради або на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території міста, 

незалежно від форми власності та підпорядкування. 

1.3. Міські служби ЦЗ входять до складу сил Краматорської місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. 

1.4. Спеціалізовану службу очолює керівник відповідного органу управління такої 

служби.  

Накази, розпорядження, рішення, видані начальником служби ЦЗ в межах своїх 

повноважень, є обов’язковими для виконання всіма органами управління і силами 

підприємств, установ і організацій, що входять до складу відповідної служби. 

1.5. Функціонування та залучення міських служб ЦЗ для проведення спеціальних 

робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення здійснюється згідно з Кодексом 
цивільного захисту України у режимах повсякденного функціонування, підвищеної 

готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і 

заходів єдиної державної системи цивільного захисту у таких режимах. В особливий період 

міські служби ЦЗ функціонують відповідно до зазначеного Кодексу та з урахуванням 

особливостей, що визначаються Законами України «Про правовий режим воєнного 
стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими нормативно-
правовими актами.  

Переведення спеціалізованих служб до функціонування в умовах особливого періоду 

здійснюється згідно з відповідними планами цивільного захисту на особливий період» 

2. Завдання міських служб ЦЗ: 

2.1. Основними завданнями міських служб ЦЗ є: 

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного 

захисту на особливий період; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3543-12
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2) здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб до функціонування в 

умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду; 

3) підготовка та забезпечення готовності до дій за призначенням спеціалізованих 

служб; 

4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців 

певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби; 

5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання 

завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період; 

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного 

захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління 

підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів; 

7) організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту 

функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб. 

2.2. Призначення та спеціальні завдання міських служб ЦЗ 

2.2.1. Спеціалізована служба енергетики призначена для забезпечення сталої роботи 

системи енергопостачання, організації невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на 

електромережах і об’єктах електроенергетики в районах надзвичайних ситуацій та осередках 

ураження, забезпечення електроенергією невідкладних аварійно-відновлювальних робіт і 

найбільш важливих споживачів (об’єктів), а також організації заходів з дотримання режиму 

світломаскування (повного або часткового затемнення) на території міста в особливий період 

при загрозі повітряного нападу. 

Основними завданнями служби є: 

організація і проведення аварійно-відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах і 

мережах електропостачання; 

забезпечення енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням автономних джерел 

енергопостачання (у разі їх наявності); 

забезпечення енергопостачання суб’єктів господарювання, що забезпечують 

життєдіяльність населення; 

визначення шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання паливно-енергетичного 

комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, 

необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також 

повного відновлення їх функціонування; 

координація заходів, які здійснюються суб’єктами господарювання незалежно від 

форми власності, щодо дотримання встановленого режиму світломаскування в особливий 

період. 

2.2.2. Спеціалізована служба із захисту сільськогосподарських тварин і рослин 
призначена для здійснення заходів щодо забезпечення сталого функціонування 

сільськогосподарського виробництва в умовах надзвичайних ситуацій та зменшення 

можливих втрат серед сільськогосподарської і свійської худоби і птиці, зниження ризику 

враження рослин небезпечними шкідниками та хворобами, зараження продуктів 

тваринництва і рослинництва хімічними, радіоактивними і бактеріологічними речовинами. 
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Основними завданнями служби є: 

проведення моніторингу стану забруднення радіоактивними та небезпечними 

хімічними речовинами, біологічними засобами сільськогосподарських угідь, продукції 

рослинництва, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб; 

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) 

надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації; 

проведення робіт з ліквідації епізоотій та епіфітотій, здійснення епізоотичного, 
фітосанітарного і токсикологічного контролю під час проведення робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

здійснення відповідно до компетенції контролю за безпечністю харчових продуктів і 

кормів під час виникнення надзвичайних ситуацій, участь у здійсненні заходів щодо 

забезпечення безпечності харчових продуктів та сировини для їх виготовлення рослинного 

та тваринного походження; 

участь у здійсненні заходів щодо спеціальної обробки територій, приміщень, 

сільськогосподарських тварин і рослин, продукції тваринництва та рослинництва; 

участь у підготовці сільськогосподарської та спеціальної техніки для роботи на 

зараженій місцевості, спеціальної обробки тварин і рослин, що заражені (уражені), 

знезараженні території, приміщень, де зберігається продукція тваринництва та 

рослинництва; 

здійснення агрохімічного обстеження, ветеринарної діагностики, лікування тварин, 

що заражені (уражені), знезараження посівів, пасовищ і продукції тваринництва та 

рослинництва; 

здійснення ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів; 

участь у здійсненні заходів щодо захисту джерел і систем водопостачання для тварин 

від впливу небезпечних факторів ураження; 

організація заходів із знищення зерна, продовольства, харчової сировини, фуражу та 

інших матеріальних засобів, що не підлягають знезараженню; 

забезпечення створення резерву спеціального майна і засобів для захисту свійських 

тварин та сільськогосподарських рослин у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

участь у сільськогосподарському виробництві на забруднених територіях, здійснення 
контролю за безпечністю такого виробництва; 

участь у зборі, утилізації або знищенні загиблих тварин і відходів тваринного 

походження. 

2.2.3. Інженерна спеціалізована служба призначена для планування та організації 

будівництва захисних споруд і найпростіших укриттів для населення та інших інженерних 

споруд (захисних дамб, переправ тощо), інженерно-технічного забезпечення рятувальних та 

аварійно-відбудовних робіт в районах надзвичайних ситуацій і осередках ураження. 

Основними завданнями служби є: 

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) 

надзвичайної ситуації, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації; 

організація будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, 

протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення; 

організація обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних 

комунікацій, здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації; 
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здійснення інженерного забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх 

розташування під час висування до зон надзвичайних ситуацій, зон можливого ураження та 
на визначені об’єкти для виконання робіт; 

здійснення методичного забезпечення робіт і заходів під час будівництва та 

інженерного захисту об’єктів і територій; 

визначення шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання внаслідок виникнення над-
звичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених 

(зруйнованих) об’єктів; 

ведення обліку інженерної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, залучають її до проведення таких робіт. 

2.2.4. Комунально-технічна спеціалізована служба призначена для організації та 

проведення заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків на об’єктах 

житлово-комунального господарства і комунальних мережах, організації життєзабезпечення 

органів управління і сил в районі проведення пошуково-рятувальних і аварійно-
відновлювальних робіт. 

Основними завданнями служби є:  

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) 

надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації; 

визначення шкоди, заподіяної об’єктам комунальної сфери і нерухомому майну 

громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, 

необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також 

повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів; 

здійснення розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації; 

організація та здійснення організаційно-технічних заходів щодо підвищення стійкості 

комунально-енергетичних мереж, проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт 

на них та їх спорудах; 

здійснення посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг населених пунктів, а 

також очищення зливової каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків, 

систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів; 

організація підвезення (подачі) питної та технічної води у зони, де здійснюються 

заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

ведення обліку спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери, залучення її до 

проведення таких робіт. 

2.2.5. Спеціалізована служба матеріального забезпечення, торгівлі і харчування 
призначена для планування та своєчасного і повного забезпечення формувань цивільного 

захисту будівельними матеріалами, робочим інвентарем, спеціальним одягом та іншими 

матеріалами, необхідними для виконання завдань цивільного захисту, а також 

постраждалого населення продовольством і промисловими товарами першої необхідності, 

організації харчування особового складу органів управління і сил місцевої ланки, який 

приймає участь в ліквідації надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків. 

Основними завданнями служби є: 

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) 

надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації; 
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здійснення організаційних заходів щодо створення резерву матеріально-технічних 

засобів, пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у 

мирний час та особливий період, на базі суб’єктів господарювання, які утворили такі 

служби; 

організація забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами 

сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для проведення першочергових 

робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення інших заходів, 

передбачених законодавством; 

визначення потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, а також життєзабезпечення постраждалих у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

розробка та здійснення заходів щодо захисту продовольства і промислових товарів 

першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій; 

організація закладення продовольства до захисних споруд цивільного захисту та на 

пункти управління; 

забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності 

особового складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей; 

забезпечення створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, 

необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

2.2.6. Медична спеціалізована служба призначена для проведення спеціальних робіт 

медичного характеру при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій (лікувально-
евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідеміологічних заходів). 

Основними завданнями служби є: 

організація медичного забезпечення, надання медичної допомоги постраждалим у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту; 

організація взаємодії сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

надання екстреної медичної допомоги пораненим та постраждалим у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, здійснення медичного сортування поранених; 

організація евакуації постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до 

закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань; 

організація роботи закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості 

поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

здійснення забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами, 

виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо; 

ізоляція інфекційних хворих і контамінованих осіб, проведення їх санітарної обробки 
і деконтамінації та надання екстреної медичної допомоги;  

організація та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та 

контролю і протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

організація та здійснення медичних профілактичних заходів серед населення та 

особового складу підрозділів цивільного захисту; 
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створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення для 

забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

збір та аналіз статистичних даних щодо заходів з медичного забезпечення під час 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

проведення постійної роботи з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи 

екстреної медичної допомоги, організація навчання та тренування підрозділів системи 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 

навчання немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної 

допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

збір, аналіз узагальнення даних про медичну і санітарно-епідемічну обстановку, 

прогнозування її розвитку у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках 

ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового 

розміщення евакуйованого населення. 

2.2.7. Спеціалізована служба зв’язку і оповіщення призначена для забезпечення 

органів управління і сил місцевої ланки ЦЗ надійним зв’язком з використанням державних та 

відомчих каналів зв’язку, а також своєчасного оповіщення керівного складу органів 

управління та населення міста про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій. 

Основними завданнями служби є: 

організація взаємодії з центрами управління операторів телекомунікацій; 

організація та здійснення заходів щодо забезпечення стійкого функціонування 

технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення місцевого рівня; 

здійснення оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконкомів 

міської та селищних рад, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні 

ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також 

населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з 

вадами зору та слуху формі; 

забезпечення функціонування у населених пунктах і місцях масового перебування 

людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для 

висвітлення інформації з питань цивільного захисту; 

визначення шкоди, заподіяної технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення 

надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення 

пошкоджених технічних засобів оповіщення; 

організація і проведення аварійно-відновлювальних робіт на пошкоджених технічних 

засобах оповіщення; 

забезпечення зв’язком сил цивільного захисту під час проведення аварійно-ряту-
вальних та інших невідкладних робіт; 

забезпечення надійним зв’язком органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, органів управління і сил цивільного захисту в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

2.2.8. Протипожежна спеціалізована служба призначена для здійснення комплексу 

організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на зниження ризику 

виникнення і розповсюдження пожеж, захист людей і матеріальних цінностей від вогню і 
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створення необхідних безпечних умов для дій інших сил цивільного захисту при виконанні 

своїх завдань. 

Основними завданнями служби є: 

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) 

надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації; 

проведення першочергових (невідкладних) робіт в осередках пожеж, їх гасіння, а 

також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха; 

забезпечення органів управління і сил протипожежної служби необхідними 

матеріально-технічними засобами для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків у разі виникнення таких ситуацій; 

визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт; 

координація дій з планування та здійснення організаційних та інженерно-технічних 

заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і територій. 

2.2.9. Спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення 
призначена для виконання завдань щодо перевезень населення під час евакуації та особового 

складу підрозділів і формувань, що приймають участь у пошуково-рятувальних і аварійно-
відновлювальних роботах, вантажів й інших матеріальних засобів, а також технічного 

забезпечення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, організації робіт з 

відновлення та ремонту техніки, що залучається до виконання заходів цивільного захисту. 

Основними завданнями служби є: 

забезпечення здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення 

надзвичайних ситуацій на транспорті; 

ведення обліку техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та подання 
відповідних відомостей керівництву відповідної спеціалізованої служби вищого рівня; 

здійснення перевезень небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським, 

річковим та повітряним транспортом у зонах (із зон) виникнення надзвичайних ситуацій; 

забезпечення перевезень згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації та 

планами цивільного захисту на особливий період, перевезень під час проведення заходів з 

евакуації населення, підвозу (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей 

відповідно до рішень штабу з ліквідації надзвичайної ситуації; 

участь у визначенні шкоди, заподіяної здоров’ю людей та національній економіці у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення 

функціонування транспортних засобів і комунікацій; 

організація забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань 

з цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами; 

забезпечення відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки єдиної 

транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період; 

розробка та здійснення заходів щодо забезпечення функціонування дорожнього 

господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої 

надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків; 



10 
 

організація ремонту техніки, механізмів, приладів та інших технічних засобів, що 

вийшли з ладу під час здійснення заходів з цивільного захисту; 

здійснення евакуації пошкодженої та несправної техніки до збірних пунктів 

пошкоджених машин та ремонтних підприємств; 

постачання запасних частин і ремонтних матеріалів до ремонтних підприємств; 

визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для технічного забезпечення 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

2.2.10. Спеціалізована служба охорони публічного (громадського) порядку 
призначена для забезпечення дотримання законності та правопорядку на території міста при 

загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, запобігання протиправним діям окремих 

фізичних осіб або груп, організації охорони матеріальних та культурних цінностей. 

Основними завданнями служби є: 

участь відповідно до компетенції у забезпеченні публічного (громадського) порядку, 
безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що 

залишилося без нагляду в таких зонах; 

повідомлення відповідним державним органам і громадським об’єднанням про 

небезпечні події та надзвичайні ситуації; 

надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення; 

участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій; 

визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення заходів з 

охорони публічного (громадського) порядку. 

3. Органи управління та сили спеціалізованої служби цивільного захисту 

3.1. Загальне керівництво міськими службами ЦЗ здійснює міський голова – 
начальник цивільного захисту міста, безпосереднє – начальники відповідних служб. 

3.2. Начальником служби призначається керівник органу управління (підприємства, 

установи, організації), на базі якого створюється служба.  

3.3. Начальник служби здійснює керівництво службою безпосередньо та через штаб 

служби, який є основним органом управління служби та утворюється з числа посадових осіб 

і відповідальних працівників підприємств, установ і організацій, що входять до складу 

служби. 

3.4. Роботою штабу керує начальник штабу служби, який призначається начальником 

служби з числа своїх заступників (спеціалістів відповідного профілю). 

3.5. Начальник служби при виконанні службою покладених завдань має право: 

1) приймати рішення, видавати накази, розпорядження та вказівки з питань виконання 

завдань і функціонування служби, що є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, 

установами і організаціями, що входять до її складу; 

2) контролювати готовність сил і засобів, що входять до складу служби, до виконання 

покладених завдань; 

3) проводити тренування з підготовки служби до дій за призначенням; 

4) здійснювати інші повноваження згідно з чинним законодавством. 

3.6. Начальник штабу служби: 



11 
 

1) розробляє та надає на затвердження начальнику служби пропозиції щодо 

організаційної структури служби і її штабу; 

2) здійснює розподіл обов’язків між керівниками та іншими фахівцями служби 

шляхом розробки функціональних обов’язків для кожної посадової особи; 

3) забезпечує своєчасну розробку та коригування плануючих документів служби; 

4) веде та своєчасно коригує розрахунки наявних сил і засобів служби, готує 

пропозиції щодо зарахування до складу служби підприємств, установ і організацій міста. 

3.7. Організаційна структура служби повинна забезпечувати повне та своєчасне 

виконання покладених на службу завдань. Вона погоджується з управлінням з питань 

цивільного захисту міської ради та керівниками підприємств, установ і організацій, що 

входять до складу служби, та затверджується міським головою – начальником цивільного 

захисту міста. 

3.8. Служба має право на: 

1) отримання від органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання 

інформації, необхідної для проведення робіт з цивільного захисту та виконання покладених 

на службу завдань; 

2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання і їх територію для 

виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 

3) надавати начальнику цивільного захисту міста (керівнику з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації) пропозиції щодо використання підпорядкованих сил і засобів для 

досягнення максимальної ефективності щодо виконання покладених завдань; 

4) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які 

перебувають у зоні надзвичайної ситуації. 

3.9. Права і обов’язки працівників суб’єкта господарювання, що призначаються до 

складу спеціалізованих служб цивільного захисту, визначаються Кодексом цивільного 

захисту України та іншими законодавчими актами. 

3.10. Основними силами міської служби ЦЗ є формування цивільного захисту, 

створені підприємствами, установами та організаціями, що входять до складу служби, згідно 

вимог чинного законодавства. 

3.11. Відповідальність за укомплектованість формувань цивільного захисту особовим 

складом та забезпеченість їх необхідною технікою, майном та обладнанням покладається на 

керівника підприємства, установи, організації, на базі якого створене формування. 

3.12. Загальний облік укомплектованості формувань особовим складом, табельною 

технікою та майном здійснює начальник штабу служби за донесеннями посадових осіб, 

відповідальних за питання цивільного захисту на підприємствах, в установах і організаціях, 

що входять до складу служби. 

3.13. Застосування формувань служби за призначенням здійснюється за рішенням 

міського голови – начальника цивільного захисту міста або керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, призначеним встановленим порядком. 

4. Планування та організація діяльності 

4.1. Основою планування заходів служби є План дій органів управління і сил місцевої 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, плани 

реагування на надзвичайні ситуації, накази (розпорядження) начальника цивільного захисту 
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міста, керівника робіт з ліквідації наслідків НС, інші плануючі та розпорядчі документи з 

питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

4.2. Для забезпечення планомірної діяльності та підтримання служби у постійній 

готовності до виконання завдань за призначенням штабом служби розробляються: 

наказ про створення служби та її організаційну структуру; 

положення про службу; 

план дій органів управління та сил служби при загрозі та виникненні надзвичайних 

ситуацій; 

розрахунки залучення сил і засобів служби (у тому числі об’єктових матеріальних 

резервів) до заходів з ліквідації імовірних надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків, а також 

до життєзабезпечення постраждалого населення; 

схеми оповіщення керівного, командно-начальницького і особового складу 

формувань служби при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій; 

інші документи, необхідні для забезпечення діяльності служби (аналітичні, довідкові 

тощо). 

4.3. Відпрацьовані штабом документи служби, що стосуються питань оповіщення, 

розрахунків сил і засобів, затверджуються начальником служби після погодження з 

управлінням з питань цивільного захисту міської ради. 

4.4. Документація служби коригується штабом служби не рідше одного разу на 

півроку з відміткою у аркуші коригування та повідомленням управління з питань цивільного 

захисту про внесені корективи. 

4.5. Готовність до виконання службою покладених на неї завдань забезпечується 

шляхом: 

розробки функціональних обов’язків посадовим особам штабу і формувань служби; 

ведення постійного обліку формувань, укомплектування їх особовим складом та 

забезпечення засобами індивідуального захисту, технікою, інструментом та іншими 

матеріально-технічними засобами, необхідними для діяльності служби; 

своєчасного здійснення заходів, що сприяють підвищенню стійкості роботи 

підприємств, установ та організацій, що входять до складу служби, в умовах мирного часу та 

в особливий період; 

утримання техніки та іншого обладнання в технічно справному стані; 

організації постійного планомірного навчання керівного та особового складу служби 

щодо виконання своїх обов’язків.  

5. Підготовка кадрів і навчання 

5.1. Начальники міських служб ЦЗ, а також керівники підприємств, установ і 

організацій, що входять до їхнього складу, несуть персональну відповідальність за 

організацію підготовки підпорядкованих органів управління, сил і засобів до виконання 

покладених завдань. 

Підготовка міських служб ЦЗ проводиться згідно з Порядком підготовки до дій за 
призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443, Порядком здійснення навчання 
населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 червня 2013 р. № 444, Порядком проведення навчання керівного складу та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF/paran9#n9
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фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 
захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819, 
а також на підставі щорічних планів основних заходів з підготовки цивільного захисту м. 

Краматорська. 

5.2. Підготовка керівного та командно-начальницького складу служби здійснюється у 

Навчально-методичному Центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької 

області, на Краматорських міських курсах цивільного захисту відповідно до затверджених 

планів комплектування та наданих підприємствами, установами і організаціями, що входять 

до складу служби, заявок. 

5.3. Навчання особового складу формувань служби здійснюється під час проведення 

комплексних навчань і тренувань з виконання покладених завдань при виникненні 

ймовірних надзвичайних ситуацій на території міста. 

6. Організація управління та зв’язку 

6.1. Управління силами і засобами міської служби ЦЗ при виникненні надзвичайних 

ситуацій здійснюється з основного або запасного пункту управління служби з 

використанням всіх наявних технічних засобів зв’язку та за допомогою нарочних. 

6.2. Сили і засоби служби, які залучаються до виконання завдань в районі 

надзвичайної ситуації, підпорядковуються призначеному керівнику робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

6.3. Зв'язок штабу служби із взаємодіючими органами управління і підпорядкованими 

силами здійснюється відповідно до затверджених схем з використанням каналів 

телефонного, факсимільного та радіозв’язку, а також засобів електронної пошти та 

мобільного зв’язку.  

7. Матеріально-технічне забезпечення 

7.1. Комплектування формувань міської служби особовим складом, забезпечення 

технікою, табельним майном, приладами, матеріальними ресурсами здійснюється 

підприємствами, установами і організаціями, на базі яких ці формування створено. 

Забезпечення засобами індивідуального захисту здійснюється відповідно до «Порядку 

забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного 
захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, 

дозиметричного і хімічного контролю», затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.08.2002 № 1200 (із змінами постанова Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 № 248 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

19.08.2002 № 1200»). 

7.2. Транспортне забезпечення потреб служби під час виконання покладених завдань 

здійснюється за рахунок власного транспорту підприємств, установ і організацій, що входять 

до складу служби, а також за рахунок транспорту підприємств, наданого у тимчасове 

підпорядкування за розпорядженням начальника цивільного захисту міста. 
 

Керуючий справами        Ірина СЛАВИНСЬКА 
 
 
Начальник управління  
з питань цивільного захисту 
Краматорської міської ради      Сергій КУКОЧКА

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF/paran9#n9


Додаток  
до рішення виконкому міської ради 
   № 

 
 

Перелік  
територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня  

 
  

№№ 

з/п 

Найменування  
спеціалізованої служби 

цивільного захисту  

Підприємство, установа, 

організація, на базі якої 

створюється служба 

Керівник  
спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Підприємства, установи, організації,  
що входять до складу спеціалізованої служби 

1 2 3 4 5 

1. Спеціалізована служба 

енергетики 
КП «Міськсвітло» директор КП 

«Міськсвітло» 
Краматорський район електричних мереж (РЕМ) 

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». 
     

2. Спеціалізована служба 

із захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин 

Краматорське управління 

ГУ 

Держпродспоживслужби 

в Донецькій області 

начальник 

Краматорського 

міського управління ГУ 

Держпродспоживслужби 

в Донецькій області 
 

Краматорська міська державна лікарня 

ветеринарної медицини; 

Краматорський міжрайонний пункт з карантину 

рослин; 

сільськогосподарські підприємства; 

ветеринарні клініки міста. 
     

3. Інженерна 

спеціалізована служба 
управління капітального 

будівництва та 

перспективного розвитку 

міста 

начальник управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 

розвитку міста 

ТДВ «Інститут «Стройремпроект» 

ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» 

Краматорське підрядне спеціалізоване дорожньо-
ремонтне будівельне управління; 

КП «ДРУАС» 

інші будівельні підприємства незалежно від 

підпорядкування та форми власності. 
     

4. Комунально-технічна 
спеціалізована служба 

управління житлово-
комунального 

господарства    

начальник управління 

житлово-комунального 

господарства 

КАТП-052810 

КВП «Краматорський водоканал» 

КВП «Краматорська тепломережа» 
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ВО «Краматорськміжрайтепломережа»; 

ТОВ «Краматорськтеплоенерго»; 

управління газопостачання і газифікації 

ТОВ «УК Ладіс» 

інші підприємства з обслуговування житлового 

фонду 

КП «Міст» 

СКП «Ритуальна служба». 
     

5. Спеціалізована служба 

матеріального 

забезпечення, торгівлі і 

харчування 

відділ споживчого ринку, 

підприємництва та 

регуляторної політики 

начальник відділу 

споживчого ринку, 

підприємництва та 

регуляторної політики 
 

Краматорська філія ПАТ «БАЛЦЕМ» 

ТОВ «Краматорський шифер»; 

ТОВ «Краматорський залізобетон»; 

ПАТ «Краматорський завод металоконструкцій»; 

ТОВ «Краматорський металопрокатний завод»; 

підприємства торгівлі та громадського 

харчування незалежно від форми власності.  
6. Медична 

спеціалізована служба 
відділ охорони здоров’я 

міської ради 
начальник відділу 

охорони здоров'я  
КНП «Міська лікарня № 2» 

КНП «Міська лікарня № 3» 
КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» 
КНП «Дитяче територіальне медичне об’єднан-
ня»; 
Станція швидкої медичної допомоги м. 

Краматорська – відокремлений структурний 

підрозділ  
КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф»; 
КНП «Станція переливання крові м. 

Краматорська»; 
Краматорська районна філія ДУ «Донецький 

обласний центр контролю та профілактики 

хвороб МОЗ України»; 
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КНП «Міська психіатрична лікарня м. 

Краматорська»; 
КНП «Обласне територіальне медичне 

об’єднання м. Краматорська»; 
КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний 

диспансер»; 
КНП «Міський наркологічний диспансер  
м. Краматорська»; 
КНП «Обласний клінічний шкіро-венерологічний 

диспансер м. Краматорська»; 
КНП «Обласний перинатальний центр м. 

Краматорська. 
     

7. Спеціалізована служба 

зв’язку і оповіщення 
управління з питань 

цивільного захисту 

Краматорської міської 

ради 

начальник управління з 

питань цивільного 

захисту Краматорської 

міської ради 

Краматорське представництво ТОВ «Золотий 

грамофон»; 

підрозділи ДФ АТ «Укртелеком» в місті 

Краматорське; 

місцеві телерадіокомпанії; 

оператори мобільного зв'язку; 

служби зв’язку підприємств, установ та 

організацій міста; 

організації (служби) аматорського радіозв’язку; 

казенне підприємство «Укрспецзв’язок» 
     

8. Протипожежна 

спеціалізована служба 
12-й державний 

пожежно-рятувальний 

загін Головного 

управління ДСНС 

України у Донецькій 

області 

начальник 12-го 

державного пожежно-
рятувального загону ГУ 

ДСНС  

підрозділи добровільної пожежної охорони 

підприємств, установ, організацій міста. 
 

     

9. Спеціалізована служба 

транспортного та 

технічного 

забезпечення 

управління житлово-
комунального 

господарства  

заступник начальника 
управління житлово-

комунального 

господарства 

КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне 

управління»; 
ПрАТ «Краматорське АТП-11410»; 
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ТОВ «Юмвоса»; 

автотранспортний цех ПАТ «Новокраматорський 

машинобудівний завод»; 

автозаправні станції та АГНКС незалежно від 

форми власності та підпорядкування; 

станції технічного обслуговування автомобілів 
незалежно від форми власності. 

     

10. Спеціалізована служба 

охорони публічного 

(громадського) порядку 

Краматорське районне  
управління поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Донецькій області 

начальник 

Краматорського 

районного управління 
поліції ГУ НП в 

Донецькій області 

Краматорський міжрайонний відділ Державної 

служби охорони; 

батальйон патрульної поліції в м. Краматорську 

та Слов’янську; 

КП «Ситуаційний центр»; 

комунальні та приватні підприємства з охорони 

публічного (громадського) порядку. 
    
    
 
 

   

Керуючий справами        Ірина СЛАВИНСЬКА 
 
 
 
Начальник управління  
з питань цивільного захисту 
Краматорської міської ради      Сергій КУКОЧКА  
 
 
   


