РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(54 сесія)
РІШЕННЯ
«27» червня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 54/1

Про утворення територіальних
формувань цивільного захисту
м. Рубіжне та затвердження
Положення про них

З метою забезпечення захисту населення і території м. Рубіжне, підвищення
рівня готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
відповідно до ст.ст. 22, 26 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету
Міністрів України від 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», керуючись п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст.
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити, шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного захисту,
територіальні формування цивільного захисту м. Рубіжне (додаток 1).
2. Затвердити Положення про територіальні формування цивільного захисту
м. Рубіжне (додаток 2).
3. Загальне керівництво територіальними формуваннями цивільного захисту
м. Рубіжне доручити першому заступнику міського голови Башкіру О.В.
4. Керівникам підприємств, установ, організацій, які утворили об’єктові
формування цивільного захисту та включені до складу територіальних формувань
цивільного захисту м. Рубіжне, забезпечити готовність особового складу,
закріпленої за ними спеціальної техніки та майна до виконання завдань за
призначенням.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань
житлово-комунального
господарства,
комунальної
власності,
містобудування і земельних відносин.

Міський голова

С.І. Хортів

Додаток 1
рішення Рубіжанської міської ради
від «27» червня 2018 № 54/1

ПЕРЕЛІК
територіальних формувань цивільного захисту на території м. Рубіжне
№
з/п

1
1

Найменування
підрозділу та
відомча
(територіальна)
належність
2
ТОВ НВП «Зоря»

Найменування
формувань

Місце розташування та телефон

3

4

Рятувальна
група

Луганська обл.,
м. Рубіжне,
вул. Заводська, 1Г/36

ПАТ «Рубіжанський
КТК»

Луганська обл.,
м. Рубіжне,
вул. Менделєєва, буд. 67
(06453) 7-42-86

2

КСТП
«Рубіжнетеплокому
ненерго»

Аварійнотехнічна група

3

ДКП «Люмен» КП
«Міськсвітло»

Аварійнотехнічна група
по
електромережах

4

КП «Рубіжанське
виробниче
управління
водопровідноканалізаційного
господарства»

Група з
водопровідноканалізаційних
мереж

Луганська обл.,
м. Рубіжне,
вул. Іванова,157
(06453) 7-20-29, 7-01-88
Луганська обл.,
м. Рубіжне, вул. Переможців, 6/19,
тел. (06453) 6-46-78

Луганська обл.,
м. Рубіжне,
вул. Менделєєва, 49
(06453) 7-64-85, 6-22-03

Склад (чисельність формування)/чисельність
чергової зміни
5
34/2
Командир – 1,
Хімік-розвідник - 1
Санітарна ланка (командир і три сандружинники),
2 рятувальні ланки по 8 осіб,
1 вантажний автомобіль

Завдання, які
виконує
формування
6
Проведення
пошукових,
рятувальних та
інших робіт з
локалізації НС

Командир – 1,
Санітарна ланка (командир і три сандружинники),
Рятувальна ланка (7 осіб),
1 вантажний автомобіль
25/1
Командир – 1,
3 аварійно-технічні ланки (у кожній командир, 6
слюсарів, водій, аварійна машина)
8/0
Командир – 1,
Електромонтерів - 5,
Водіїв – 2,
2 спеціалізованих автомобіля
13/1
Командир - 1,
Ланка сантехників (командир, 5 слюсарів сантехників,
Ланка механізації (командир, компресорник, 2
екскаваторника, 2 водії, екскаватор, компресорна
станція, ремонтно-водопровідна машина,
вантажний автомобіль)

Ліквідація наслідків
надзвичайних
ситуацій у системах
теплопостачання
Ліквідація наслідків
надзвичайних
ситуацій у системах
електропостачання
Ліквідація наслідків
надзвичайних
ситуацій у системах
водопостачання та
водовідведення

1
5

2

3

4

ПП «Автолайн
Компані»

Автомобільна
колонна для
перевезення
населення

Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк
вул. Б. Ліщини, 45,
тел.(06454)4-24-75
(06452) 4-40-11

5
13/0
7 автобусів

ТОВ НВП «Зоря»

Луганська обл.,
м. Рубіжне, вул. Заводська, 1Г/36
тел.(06453) 9-51-17, 0953397991

4 автобуси

ФОП Симоненко В.В.

Луганська обл., м. Рубіжне, вул.
Володимирська, 39Б/52
тел.0664163001
Луганська обл.,
м. Рубіжне,
пров. Першотравневий, буд. 39
(06453) 6-34-98

2 автобуси

6

ПП
«Хімпостачальник»

Розрахунковоаналітична
група

7

КП «Шляхове –
експлуатаційне
підприємство»

Ланка з
підвезення води

Секретар міської ради

Луганська обл.,
м. Рубіжне,
вул. Миру, 46А
0502807405

6
Евакуація населення
із зон виникнення
НС

3/1
Начальник – 1,
1 спеціаліст з оцінки хімічної обстановки,
1 спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки

2/0
Командир-водій та водій,
2 автоцистерни

В.І. Соловйов

Прогнозування та
оцінка можливої
хімічної обстановки
при аваріях на
хімічнонебезпечних
об’єктах
Забезпечення
населення питною
та технічною водою

Додаток 2
рішення Рубіжанської міської ради
від 27 червня 2018р. №54/1

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальні формування цивільного
захисту м. Рубіжне
І. Загальні положення
1. Територіальні 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 від 09.10.2013
№ 787 шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного захисту. Зазначені
формування призначені для 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 населення і техніки. Територіальні місцеві
формування входять до сил цивільного захисту Луганської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
області.
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, функції та права формувань цивільного захисту
1.Основними завданнями формувань є:
- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з
ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок
воєнних (бойових) дій або терористичних актів;
- проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої
кількості людей і техніки у мирний час та в особливий період;
- здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало
від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів;
- виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних
факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і 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;
- 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.
Працівники формувань зобов’язані:
- виконувати визначені завдання залежно від характеру надзвичайної
ситуації;
- дотримуватись при проведенні аварійно-відновлювальних робіт заходів
безпеки, правил поведінки в зоні надзвичайної ситуації;
- навчатися діям в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а
також оволодівати навичками надання першої допомоги потерпілим,
користування засобами індивідуального і колективного захисту.
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 усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації,
дотримання встановлених норм безпеки.
4. Працівники, призначені до складу формувань, мають право на:
- забезпечення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт
засобами індивідуального захисту та спеціальним одягом;
- відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю під час
виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
- медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію у разі
отримання фізичних та/або психологічних травм під час виконання завдань із
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Умови виконання працівниками покладених на них обов’язків, а також
порядок їх заохочення обумовлюються у колективних договорах, укладених із
суб’єктами господарювання, і визначаються окремими наказами їх керівників.
5. Порядок розгортання та приведення у готовність формувань
визначається планом приведення у готовність цих формувань.

ІІІ. Керівництво формуваннями цивільного захисту
1. Безпосереднє керівництво територіальними місцевими формуваннями
здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого
рівня.
2. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого
рівня формування зобов’язаний:
- здійснювати керівництво формуванням;
- визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;
- забезпечувати рівень готовності формувань до дій за призначенням;
- співпрацювати з іншими формуваннями;
- аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;
- звітувати керівництву про проведену роботу;
- організовувати та проводити підготовку працівників формування до дій
у надзвичайних ситуаціях;
здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та
завдань, покладених на формування.
3. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого
рівня має право:
- брати участь у розробленні документів, пов’язаних з діяльністю
формування;
- надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи
формування, покращення умов праці, матеріального стану та соціального
захисту його працівників;
- надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних
стягнень на працівників.
ІV. Організаційна структура формувань цивільного захисту
1. Організаційна структура територіальних місцевих формувань
цивільного захисту визначається органом місцевого самоврядування за
погодженням з суб’єктами господарювання, які утворюють об’єктові
формування цивільного захисту, з урахуванням Примірного розрахунку
створення територіальних та об’єктових формувань цивільного захисту,
рекомендованих організаційних структур та оснащення формувань цивільного
захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31
січня 2015 року № 113 «Про затвердження Примірного положення про
формування цивільного захисту», природного та техногенного навантаження на
відповідній території.
2. Органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які
утворили територіальні місцеві та об’єктові формування, залежно від діяльності
та можливостей суб’єкта господарювання, можуть змінювати кількість техніки
і працівників в структурах місцевих та об’єктових формувань у межах, що
дозволяють цим формуванням виконувати завдання за призначенням.

V. Порядок оснащення формування технікою і майном
1. Табель оснащення формування технікою і майном розробляється на
підставі визначеної організаційної структури формування, а також Порядку
забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної
та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1200.
2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка і майно
суб’єктів господарювання, що утворили формування, в обсягах, необхідних для
виконання завдань за призначенням.
3. Облік техніки і майна, визначених для використання під час
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ведеться
суб’єктами господарювання, що утворили формування.
VІ. Підготовка формувань цивільного захисту
Підготовка територіальних місцевих формувань цивільного захисту
організовується і здійснюється згідно з Порядком підготовки до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №443,
Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013
року №444, а також згідно з планом комплектування навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області з
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на рік, який
затверджується розпорядженням голови місцевої державної адміністрації.
VІІ. Прикінцеві положення
1. Залучення територіальних формувань цивільного захисту до дій за
призначенням здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні
ситуації та планом цивільного захисту на особливий період.
2. Рішення про залучення територіальних формувань цивільного захисту
місцевого підпорядкування до дій за призначенням приймає міський голова або
міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій.

Секретар міської ради

В.І. Соловйов

