
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

 

Про формування цивільного захисту  

місцевого рівня 

 

 

         Відповідно до підпункту 2 пункту «б» частини першої статті 38, статті 42, 

пункту 1 частини другої статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  статті 26 Кодексу цивільного захисту 

України, постанови Кабінету Міністрів України 09.10.2013 № 787 «Про 

затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного 

захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2015 № 113 

«Про затвердження Примірного положення про формування цивільного 

захисту», для проведення великих обсягів 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 великої кількості населення і техніки, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

          1. Затвердити Положення про формування цивільного захисту  

Ужгородської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

  

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/paran142#n142
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/paran142#n142


 
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому 

______ № _______  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про формування цивільного захисту 

Ужгородської ланки територіальної підсистеми  

єдиної державної системи цивільного захисту  

Закарпатської області  

 

 

І. Загальні положення 

 

         1. Формування цивільного захисту — позаштатні підрозділи, які 

утворюються суб’єктами господарювання на непрофесійній основі згідно з  

вимогами Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного 

захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  09.10.2013 № 

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 i техніки. 

         2. 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. 

 

ІІ. Основні завдання, функцій та права формувань цивільного захисту 

 

1. Основними завданнями формувань є: 

         - проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт i 

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; 

         - проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої 

кількості людей i техніки у мирний час та в особливий період; 

         - здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало 

від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій a6o терористичних актів; 

         - виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих i небезпечних 

факторів, що виникають під час аварійних ситуацій i аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

         - гасіння великих пожеж; 

         - проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та 

санітарної обробки людей; 



 
 

         - інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів 

цивільного захисту; 

- забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту; 

- обслуговування захисних споруд цивільного захисту. 

 

         2. Відповідно до покладених завдань основними функціями формувань є: 

      - проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної ситуації; 

      - пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;  

      - здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому числі 

тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;  

      - рятування матеріальних та культурних цінностей; - здійснення заходів 

щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів життєзабезпечення населення; 

      - санітарне очищення та знезараження території. 

 

        3.Формування мають право на: 

       - отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної 

безпеки; 

       - безперешкодний доступ на територію суб’єктів  господарювання, що 

постраждали внаслідок надзвичайної ситуації; 

       - вимогу від уcix осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, 

дотримання встановлених норм безпеки. 

 

        4. Керівник органу місцевого самоврядування та керівники суб’єктів 

господарювання, що утворюють формування, можуть визначати для формувань 

інші завдання та функції залежно від ïx функціонального призначення. 

 

       5. Порядок розгортання та приведення у готовність формувань 

визначається планами приведення у готовність цих формувань. 

 

 

ІІІ. Керівництво формуваннями цивільного захисту 

 

         1. Безпосереднє керівництво територіальним формуванням здійснює 

керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня, 

який: 

       -  здійснює загальне керівництво територіальним формуванням; 

       -  визначає першочергові завдання та напрями діяльності задіюваних 

об’єктових формувань;- забезпечує рівень готовності територіального 

формування до дій за призначенням; 

       - співпрацює з іншими об’єктовими формуваннями; 

       - організовує та проводить підготовку працівників територіального 

формування до дій у надзвичайних ситуаціях; 

       - здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та 

завдань, покладених на формування. 

 

         2. Керівництво об’єктовими формуваннями здійснюють командири 

(керівники, начальники) суб’єктів господарювання, що утворили таке 



 
 

формування, відповідно до укладеного трудового договору суб’єкта 

господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань. 

 

        3.    Керівники об’єктових формувань: 

       - здійснюють керівництво формуванням; 

       - визначають першочергові завдання та напрями діяльності формування; 

       - забезпечують рівень готовності формувань до дій за призначенням;  

       - співпрацюють з іншими формуваннями; 

       - аналізують та узагальнюють результати діяльності формування; звітують 

керівництву територіального формування про проведену роботу; 

       - організовують та проводять підготовку працівників формування до дій у 

надзвичайних ситуаціях; 

       - здійснюють інші повноваження відповідно до чинного законодавства та 

завдань, покладених на формування. 

 

         4. Керівники формувань мають право: 

     - брати участь у розробленні документів, пов'язаних з діяльністю 

формування; 

     - надавати пропозиції щодо вдосконалення роботи формування, покращення 

умов праці, матеріального стану та соціального захисту його працівників; 

     - надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних 

стягнень на працівників. 

 

IV. Організаційна структура формувань цивільного захисту. 

 

         1.  Організаційну структуру територіального формування цивільного 

захисту визначає керівник органу місцевого самоврядування за погодженням з 

суб’єктами господарювання (керівниками об’єктових формувань) з 

врахуванням Примірного розрахунку створення територіальних та об’єктових 

формувань цивільного захисту, рекомендованих організаційних структур та 

оснащення формувань цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України 31.01.2015 № 113 «Про затвердження Примірного 

положення про формування цивільного захисту». 

         2. Керівник органу місцевого самоврядування та суб’єкти 

господарювання, які утворили формування, залежно від можливостей можуть 

змінювати  кількість техніки  i  працівників в організаційних структурах 

територіального та об’єктових  формувань в межах, що дозволяють 

формуванням виконувати завдання за призначенням. 

 

V. Порядок оснащення формувань цивільного захисту технікою i майном 

 

       1. Табель оснащення формування технікою i майном розробляється на 

підставі визначеної організаційної структури формування, а також порядку 

забезпечення населення i працівників формувань та спеціалізованих служб 

цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної 

та хімічної розвідки, дозиметричного i хімічного контролю, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 19.08.2002 року № 1200 (зі змінами). 



 
 

 

       2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка i майно 

cyб’єктів господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у 

положеннях про відповідне формування. 

       3. Облік техніки i майна, визначених для використання під час проведення 

аварійно-рятувальних га інших невідкладних робіт, ведеться cyб’єктами 

господарювання, що утворили формування. 

 

VI. Підготовка кадрів і навчання 

 

1. Підготовка формувань цивільного захисту проводиться згідно із: 

- порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

26 червня 2013 року № 443 (зі змінами); 

- порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року 

№ 444 (зі змінами); 

 2. Навчання здійснюється на основі організаційно-методичних вказівок, 

затверджених керівником/заступником керівника органу місцевого 

самоврядування. Основними формами підготовки формувань є участь у 

тренуваннях, навчаннях, командно-штабних навчаннях тощо. 

 

  

VII. Фінансове забезпечення 

 

1. Фінансування заходів формувань здійснюється за рахунок коштів на 

загальновиробничі, адміністративно-управлінські і експлуатаційні витрати та за 

рахунок витрат з обігу госпрозрахункових підприємств, установ і організацій, 

які утворюють формування. 

2. Витрати, пов’язані з утриманням формувань, які залучаються до 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у разі їх загрози або виникнення в 

умовах мирного часу (виплата середньої заробітної плати, безоплатне 

харчування, транспортне забезпечення тощо), покладаються на: 

підприємства, установи та організації, у яких створені формування;  

підприємства, установи та організації, в інтересах яких ведуться роботи; 

органи влади та органи місцевого самоврядування за рахунок резервних 

фондів відповідних бюджетів. 

        3. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального 

рівнів залучаються кошти підприємств, установ та організацій, на території 

яких вони виникли, та додатково регіональні, місцеві спеціальні фінансові та 

матеріальні резерви. 

 

VIII. Організація управління та зв’язку 

 

1. Для керівництва формуваннями цивільного захисту в умовах мирного 

часу та особливого періоду використовуються складові системи управління. 



 
 

2. Управління силами формувань здійснюється з основного (міського) та 

мобільних пунктів управління з використанням телефонно-телеграфних, 

мобільних засобів зв’язку та радіостанцій, а також за допомогою кур’єрів. 

3. Зв’язок організовується відповідно до схеми організації оповіщення 

формування цивільного захисту, яку розробляють формування та яка є 

складовою частиною плану реагування на надзвичайні ситуації. 

 

IX. Перевірка діяльності та функціонування 

 

1. Перевірку готовності формувань до вирішення завдань за призначенням 

здійснює керівник органу місцевого самоврядування або інші особи за його 

розпорядженням. 

 

       _________________________________________________________



 
 

 


