
                           
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 26.02.2020 р. № 21 

 

Про територіальне формування  

цивільного захисту міста Заводське.  

 

Керуючись пунктом 3 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання  і 

реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення і території міста 

Заводське. 

 

Вирішили: 1. Затвердити положення про територіальне формування цивільного 

захисту міста Заводське (далі - Положення) згідно з додатком 1. 

2. Утворити територіальне формування цивільного захисту міста Заводське.  

3. Виконавчому комітету міської ради спільно з суб’єктами господарювання щорічно 

в термін до 20 грудня здійснювати уточнення плану заходів територіального формування 

цивільного захисту міста Заводське відповідно до цього Положення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Добрулю С.В. 

 
 

 

                         Міський голова                                        Віталій  СИДОРЕНКО  

 

 



 
 

Додаток 1 
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення виконавчого комітету 
        від 26.02.2020 року  № 21 
 
 

Положення  
про територіальне формування цивільного захисту міста Заводське  

(далі – Положення) 
 

І. Загальні положення 
1. Це Положення визначає порядок створення територіального  

формування цивільного захисту міста Заводське (далі – територіальне 
формування ЦЗ), основні завдання, функції, організацію, склад та здійснення 
контролю за його функціонуванням. 

2. Територіальне формування ЦЗ у місті районного значення утворюється 
міською радою  для проведення обсягів робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, а також проведення відновлювальних робіт, які 
потребують залучення населення і техніки. 

3. У своїй діяльності територіальне формування ЦЗ 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 положеннями про них. 

4. Методичне керівництво та контроль за утворення формування 
цивільного захисту здійснює ДСНС. 

 
ІІ. Основні завдання, функції та права територіального  

формування ЦЗ 
5. Основні завдання територіального формування ЦЗ визначаються з 

урахуванням наявної спеціальної техніки, майна та підготовлених працівників і 
можуть включати: 

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт                   
з ліквідації надзвичайних ситуацій (крім аварійно-рятувального обслуговування 
суб’єктів господарювання та окремих територій); 

- 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; 

- виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних 
факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об’єктах 
підвищеної небезпеки; 

- гасіння пожеж; 
- інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів 

цивільного захисту; 



- забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту; 
- обслуговування захисних споруд цивільного захисту. 
6. Відповідно до покладених на нього завдань основними функціями 

територіального формування ЦЗ є: 
- проведення загальної розвідки у зоні надзвичайної ситуації; 
- здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій; 
- рятування матеріальних та культурних цінностей; 
- здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів 

життєзабезпечення населення. 
7. Функції формування цивільного захисту визначаються в положенні про 

це формування. 
8. Територіальне формування має 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. 
9. Міський голова за участю  керівників суб'єктів господарювання, що 

входять до складу територіального формування,   можуть визначати й інші 
завдання та функції залежно від їх функціонального призначення. 

10. Порядок розгортання та приведення у готовність формування 
визначається відповідним планом. 

 
ІІІ. Керівництво, організаційна структура та порядок оснащення 

територіального формування ЦЗ технікою і майном. 
11. Керівництво та загальна структура Заводського територіального 

формування. 
11.1. Керівництво Заводського територіального формування здійснює 

міський голова. 
11.2.  Територіальне формування  створюється з метою здійснення заходів 

щодо захисту населення і території територіальної громади від надзвичайних 
ситуацій у мирний час та в особливий період. 

 12. Органи управління та сили цивільного захисту. 
 12.1. Постійно діючим органом управління цивільного захисту, до 

повноважень якого належать питання організації та здійснення заходів 
цивільного захисту, є виконавчий комітет міської ради; 

 12.2. Координаційним органом є комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради. 
Діяльність зазначеної комісії проводиться відповідно до положення про неї.  

  Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної 
ситуації, у разі потреби, створюється спеціальна комісія з ліквідації 
надзвичайної ситуації, діяльність якої проводиться відповідно до Положення 
про таку комісію. 

 12.3. Для забезпечення діяльності у режимі повсякденного 
функціонування органу управління та сил цивільного захисту, координації їх 
дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування 



системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку 
в місцях виникнення надзвичайних ситуацій функціонує оперативно-чергова 
(чергова, диспетчерська) служба підрозділу територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності (у разі їх створення). 

12.4.До складу сил цивільного захисту територіального формування  
входять комунальна рятувальна служба та об’єктові формування цивільного 
захисту (в разі їх створення). 

13. Організаційна структура територіального формування ЦЗ, порядок її 
оснащення технікою і майном визначається міською радою та суб'єктами 
господарювання, які утворили це формування ЦЗ, згідно з Примірним 
положенням про формування цивільного захисту, затвердженим наказом МВС 
України від 31.01.2015 № 113 «Про затвердження Примірного положення про 
формування цивільного захисту» та Порядком 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 серпня 2002 року № 1200  (зі змінами). 

14. Міська рада та суб'єкти господарювання, які утворили територіальне 
формування ЦЗ, залежно від можливостей можуть змінювати кількість техніки    
і працівників в організаційних структурах територіального формування в 
межах, що дозволяють цьому формуванню ЦЗ виконувати завдання за 
призначенням. 

15. До об’єктових формувань ЦЗ, які включені до складу територіального 
формування ЦЗ, призначаються на добровільній основі працівники суб’єктів 
господарювання (далі - працівники), які здатні за станом здоров’я виконувати 
роботи в умовах надзвичайної ситуацій, у тому числі чоловіки віком від 18 до 
60 років та жінки - від 18 до 55 років, за винятком вагітних жінок, та жінок, які 
мають дітей віком до 8 років, інвалідів I та II групи, та осіб, що входять до 
складу професійних аварійно-рятувальних служб.  

16. У разі призову працівників на військову службу під час мобілізації 
об’єктові формування ЦЗ, які входять до складу територіального формування 
ЦЗ, доукомплектовуються працівниками, які не призначені для 
доукомплектування Збройних Сил, інших військових формувань, 
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної 
служби транспорту, не залучені до роботи в оборонній сфері та сфері 
забезпечення життєдіяльності населення. 

17. Призначення працівників до об’єктових формувань ЦЗ,в тому числі тих 
які включені до складу територіального формування ЦЗ, та керівників цих 
формувань здійснюється відповідно до укладеного трудового договору 
суб’єктами господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань. 

 



 
РОЗРАХУНОК ТЕХНІКИ, 

яка призначена для оснащення формувань 
____________________________________________________________________ 

(назва організації) 
 

№ 
з/п 

 
Найменування техніки 

 
Всього 

в наявності 

У тому числі 
призначається для 

оснащення формувань 
поставляється 

до Збройних Сил України 
1. Автотранспорт:    
 легкові автомобілі    
 вантажні автомобілі    
     

2. Дорожньо–будівельна, вантажо 
підйомна та інша спеціальна техніка: 

   

 бульдозери    
 екскаватори    
 автокрани    
 компресори    
 мотопомпи    
 зварювальні апарати    
 інше    
     

 
 Командир формування _____________________  
 
Уточнено станом на «___» __________ 20___ р. 



 
ШТАТНО-ПОСАДОВИЙ СПИСОК 

_____________________________________________________________ 
(найменування формування та організації) 

 

№ 
з/п 

Найменування 
штатних посад 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 

Домашня адреса, 
телефони 

Місце роботи 
і посада 

Проходження 
навчання в 
навчально-

методичному 
центрі цивільного 

захисту 
(дата, 

№ посвідчення) 

Примітка 

1       
2       
3       

 
    Командир формування _____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уточнено станом на 
«___» ___________ 20___ р.



 
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ 

 
формування, чисельності особового складу та забезпечення основними видами техніки і майна 

______________________________________________________________________________ 
(назва організації) 

 

 
 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
формувань 

 

№ цеху, 
дільниці, 
бригади 

К-сть 
форму-

вань 

Ч
ис

ел
ьн

іс
ть

 
ос

об
ов

ог
о 

ск
ла

ду
 Забезпеченість технікою 

Автотранспорт 

Дорожно-
будівельна, 

вантажопідйомна 
техніка 

Спеціальна 
техніка Майно 

легкові 
автомоб. 

вантажні 
автомоб. 

і 
т.д. 

буль- 
дозери і т.д. 

поливо 
мийні 

машини 
і т.д. проти-

гази і т.д. 

              
              

 
 

Командир формування _____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Уточнено станом на 
«___» _____________ 20___ р. 



18. За працівниками закріплюються визначені для використання під час 
проведення аварійно-відновлювальних робіт техніка і майно суб’єктів 
господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених                    
у положеннях про відповідне формування. 

 
ІV. Підготовка територіального формування ЦЗ  

19. Підготовка територіального формування ЦЗ міста організовується і 
здійснюється згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органу 
управління та сил цивільного захисту, а також згідно з порядком здійснення 
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до щорічного 
плану основних заходів цивільного захисту. 

 
V. Залучення територіального формування ЦЗ до дій  

за призначенням 
20. Залучення територіального формування ЦЗ до дій за призначенням 

здійснюється згідно з планом основних заходів цивільного захисту населення 
громади. 

21. Рішення про залучення територіального формування ЦЗ до дій  за 
призначенням приймає міська рада. 

22. Особовий склад формування на період залучення його до ведення 
рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт забезпечується безкоштовно 
харчуванням, житлом, спецодягом та транспортом для проїзду до місця роботи 
і назад, за ним зберігається середній заробіток за місцем роботи,                           
а за працюючими за сумісництвом - також і середній заробіток по роботі,         
що суміщається. 

23. Витрати, пов’язані з оплатою рятувальних, аварійно-відновлювальних 
та інших невідкладних робіт, відшкодовуються: 

- при виникненні надзвичайних ситуацій міського рівня - за рахунок 
міського бюджету; 

- при виникненні надзвичайних ситуацій об’єктового рівня - за рахунок 
суб’єктів господарювання, де вони сталися. 

24. Формування повинно підтримуватись у постійній готовності                  
до виконання завдань за призначенням. 
 

VІ. Перевірка готовності формування. 
25. Готовність формування перевіряється у ході планових перевірок стану 

цивільного захисту і навчань цивільного захисту. При цьому визначається: 
- реальність усіх розрахунків; 
- готовність і здатність формування вирішувати завдання цивільного 

захисту згідно з призначенням; 
- відповідність кількості, чисельності, організаційної структури                     

і оснащеності формування характеру та обсягу завдань з урахуванням 
особливостей виробництва, специфіки міста; 

- забезпеченість формування засобами індивідуального захисту, технікою,  
майном і спецодягом, порядок їх зберігання та готовність до використання; 



- час збору формування, приведення їх у готовність, вихід у райони 
зосередження, до об’єктів рятувальних робіт. 

26. Строки приведення формування у готовність встановлюються міським 
головою, виходячи з реальних умов, але не повинні перевищувати 12 годин. 

27. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. 
27.1. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

залучення сил та засобів цивільного захисту територіального формування та 
функціональних підсистем ЄДСЦЗ залучається комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У разі потреби рішенням 
виконавчого комітету міської ради  може утворюватися спеціальна комісія з 
ліквідації надзвичайних ситуацій. 

27.2. Загальне керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 
управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, 
здійснює міський голова.   

27.3. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планом реагування на надзвичайні 
ситуації. 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                рішення виконавчого комітету 
                від _______________ № _____ 
 
 

Розрахунок створення та табель оснащення 
територіального формування цивільного захисту міста Заводське 

 

Найменування 
формувань 
цивільного 

захисту 

Назва структур, на базі 
яких створене 

формування,їхні 
адреси 

ПІБ командира 
формування, 

займана посада, 
номери 

контактних 
телефонів 

Кількість 
особового  
складу у 

формуванні 

Спецтехніка формування 
ЦЗ 

(марка, державний 
номер) 

Оснащення 
формування 

ЦЗ 

Перелік  рятувальних  та 
аварійно-відновлювальних 
заходів, які можуть  бути 

виконані силами  формування 

1 3 4 5 7 8 9 

Аварійно-
технічна група     

Електрогазо 
зварювальне 
обладнання, 
засоби малої 
механізації, 
шанцевий 
інструмент, 
засоби 
індивідуаль 
ного захисту 

Ведення аварійно-технічних 
робіт на мережах, об’єктах  і 
спорудах теплопостачання в 
місті 

Аварійно-
технічна група 

по 
електромережа

х 

    

Засоби малої 
механізації, 
шанцевий 
інструмент, 
засоби 
індивідуальн

Ведення аварійно-технічних 
робіт на мережах, об’єктах і 
спорудах електропостачання 
в місті 



ого захисту 
згідно табелю 
комплектації 

Група 
водопровідно-
каналізаційних 

мереж 

    

Електрогазо 
зварювальне 
обладнання, 
засоби малої 
механізації, 
шанцевий 
інструмент, 
засоби 
індивідуаль 
ного захисту 

Ведення аварійно-технічних 
робіт на мережах, об’єктах і 
спорудах водопостачання і 
водовідведення в місті 

Розрахунково-
аналітична 

група  
міста 

    

Робоча 
документація, 
топографічні 
карти, 
ноутбук, 
принтер, 
протигази – 5 
шт. 

Прогнозування можливої 
радіаційної і хімічної 
обстановки при аваріях на 
радіаційно та хімічно 
небезпечних об’єктах; 
визначення можливих втрат 
населення при радіаційних та 
хімічних аваріях; 
отримання даних про 
метеорологічну обстановку 
від підрозділів 
гідрометеослужби; 
оцінка радіаційної і хімічної 
обстановки та підготовка 
пропозицій щодо захисту 
населення при загрозі та 
виникненні надзвичайної 
ситуації, пов’язаної з викидом 
(виливом) у довкілля 
небезпечних хімічних та 
радіоактивних речовин; 



підготовка донесень та 
ведення звітних документів 
про фактичну радіаційну і 
хімічну обстановку. 

Мобільний 
пункт 

продовольчого 
та речового 

забезпечення  

    - 

Розгортання пунктів 
харчування, продовольчого та 
речового забезпечення, 
підвезення та роздача пайків. 

Ланка 
підвезення 

води 
    

Шанцевий 
інструмент, 
засоби 
індивідуаль 
ного захисту 

Підвезення питної води до 
пунктів її роздачі населенню 

Автоколона для 
перевезення 
населення  

    - Згідно з Планом евакуації 
населення міста 

Автоколона для 
перевезення 

вантажів 
    - Згідно з Планом евакуації 

населення міста 

Всього:        
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