ПРОЄКТ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Краматорської
міської ради від 07.09.2016 № 600
«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, 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, керуючись
статтями 36 і 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від
07.09.2016 № 600 «Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту
місцевого рівня та затвердження Положення про них» виклавши перелік територіальних
спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня в нової редакції (додається).
2. 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;
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4) відпрацювати плануючі документи відповідно до вимог керівних документів у сфері
цивільного захисту;
5) надати копії наказів щодо організаційно-штатної структури служби до управління з
питань цивільного захисту міської ради.
3. Керівникам підприємств, установ
спеціалізованих служб цивільного захисту:

та

організацій,

включених

до

складу

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;
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;
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом повноважень.

Міський голова

Олександр ГОНЧАРЕНКО

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

КП «Міськсвітло»

директор КП
«Міськсвітло»

1.

Спеціалізована служба
енергетики

2.

Спеціалізована служба
із захисту
сільськогосподарських
тварин і рослин

Краматорське управління
начальник
Краматорська міська державна лікарня
ГУ
Краматорського
ветеринарної медицини;
Держпродспоживслужби міського управління ГУ Краматорський міжрайонний пункт з карантину
в Донецькій області
Держпродспоживслужби рослин;
в Донецькій області
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 дорожньоремонтне будівельне управління;
КП «ДРУАС»
інші будівельні підприємства незалежно від
підпорядкування та форми власності.

4.

Комунально-технічна
спеціалізована служба

управління житловокомунального
господарства

начальник управління
житлово-комунального
господарства

КАТП-052810
КВП «Краматорський водоканал»
КВП «Краматорська тепломережа»
ВО «Краматорськміжрайтепломережа»;
ТОВ «Краматорськтеплоенерго»;
управління газопостачання і газифікації

Краматорський район електричних мереж (РЕМ)
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».
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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

6.

Медична
спеціалізована служба

відділ охорони здоров’я
міської ради

начальник відділу
охорони здоров'я

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.
КНП «Міська лікарня № 2»
КНП «Міська лікарня № 3»
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 1»
КНП «Дитяче територіальне медичне об’єднання»;
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»;
КНП «Міська психіатрична лікарня м.
Краматорська»;
КНП «Обласне територіальне медичне
об’єднання м. Краматорська»;
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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 пожежнорятувального загону ГУ
ДСНС

підрозділи добровільної пожежної охорони
підприємств, установ, організацій міста.

9.

Спеціалізована служба
транспортного та
технічного
забезпечення

управління житловокомунального
господарства

заступник начальника
управління житловокомунального
господарства

КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне
управління»;
ПрАТ «Краматорське АТП-11410»;
ТОВ «Юмвоса»;
автотранспортний цех ПАТ «Новокраматорський
машинобудівний завод»;
автозаправні станції та АГНКС незалежно від
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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.

Заступник міського голови

Валерій РАДЧЕНКО

Начальник управління
з питань цивільного захисту
Краматорської міської ради

Сергій КУКОЧКА

