І

СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
м. С'таробільськ

Зареєстровано у Головному
територіальному управлінні юстиції у
Луганській області
20 / ^ Р . за № і/ґ& З
Уповноважена посадова особа орі ану
державної реєстрації

(підпис)

Про затвердження Положення про територіальну (місцевого рівня)
спеціалізовану службу цивільного захисту торгівлі га харчування
Старобільського району Луганської області

Керуючись статтею 25 Кодексу цивільного захи сту,України, статтями 6, 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), Положенням
про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету
М іністрів України від 08 липня 2015 року № 469 (із змінами), з метою організації
належного виконання завдань у сфері цивільного захисту, у зв ’язку з необхідністю
своєчасного проведення спеціальних робіт і заходів цивільного захисту в
Старобільському районі Луганської області,

зобов'язую:
1. Затвердити Положення про територіальну (місцевого рівня) спеціалізовану
службу цивільного захисту торгівлі та харчування Старобільського району
Луганської області, що додається.
2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської
області О. Калініна.

Голова

А. ГАРКАВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядж ення голови
районної держ авної
адм іністрації

М уш ва* іШІЇї. № ///
7,
територіальному управлінні юстиції у
Луганській області

р за №иґ& у
повноважена посадова особа ор;ан\державно? реєстрації

Ж

(підпис)

Положення
про територіальну (місцевого рівня) спеціалізовану службу
цивільного захисту торгівлі та харчування
Старобільського району Луганської області
1. Це П олож ення визначає основні завдання, порядок утворення та склад
територіальної (місцевого рівня) спеціалізованої служби цивільного захисту
торгівлі та харчування Старобільського району Л уганської області (далі С пеціалізована служба), організацію управління нею та її функціонування.
2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у
Кодексі цивільного захисту України (далі - Кодекс), Законі України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію » (із змінами), Положенні про єдину
державну систему цивільного захисту, затвердж еному постановою Кабінету
М іністрів України від 09 січня 2014 року № 11 (із змінами).
3. С пеціалізована
служба
утворю ється
Старобільською
районною
держ авною адм іністрацією Л уганської області шляхом о б ’єднання о б ’єктових
підрозділів та входить до складу сил цивільного захисту Старобільської
районної ланки територіальної підсистеми єдиної держ авної системи
цивільного захисту Луганської області.
4. С пеціалізована служба в своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, Кодексом, актами П резидента України та Кабінету М іністрів
України, іншими нормативно-правовими актами, які стосую ться її діяльності, та
цим Положенням.
5. С пеціалізована служба призначена для виконання заходів щодо
збереження продовольчих та промислових товарів перш ої необхідності та
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забезпечення ними особового складу сил цивільного захисту, а також
постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій у Старобільському
районі Луганської області (далі - район).
6. Основними завданнями Спеціалізованої служби є:
участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів
цивільного захисту на особливий період;
здійснення заходів з переведення Спеціалізованої служби до
функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;
підготовка та забезпечення готовності до дій за призначенням
Спеціалізованої служби;
організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки
фахівців, які входять до складу Спеціалізованої служби;
підтримання у готовності техніки та майна спеціального призначення для
виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;
підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з
цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій та управління силами і засобами, що залучаються до таких робіт і
заходів;
організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного
захисту району, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів Спеціалізованої
служби.
7. Спеціалізована служба відповідно до покладених на неї завдань:
розробляє та здійснює заходи щодо захисту продовольства і промислових
товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій на
території району;
організовує закладення продовольства до захисних споруд цивільного
захисту та на пункти управління;
забезпечує продовольством і промисловими товарами першої необхідності
особовий склад сил цивільного захисту під час проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
забезпечує речовим майном пункти санітарної обробки людей;
забезпечує створення запасів продуктів харчування та непродовольчих
товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення
постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
8. Спеціалізована служба має право на:
отримання від районної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування та суб’єктів господарювання району інформації, необхідної для
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проведення робіт з цивільного захисту;
безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання і їх
територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт,
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району;
встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які
перебувають у зоні надзвичайної ситуації.
9. Спеціалізована служба здійснює виконання покладених на неї завдань у
постійній взаємодії з іншими спеціалізованими службами цивільного захисту
району.
10. Організаційну структуру Спеціалізованої служби, кількість її
підрозділів визначає голова Старобільської районної державної адміністрації
Луганської області, з урахуванням техногенно-екологічної та природної
обстановки, виробничих уков, функціонального призначення, обсягів
виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків, захисту населення і території у мирний час та особливий
період, наявності та стану матеріально-технічної бази.
11. Органом управління Спеціалізованої служби є відповідний орган,
визначений розпорядженням голови Старобільської районної державної
адміністрації Луганської області, до компетенції якого належать питання з
реалізації на території району державної політики у галузі торгівлі та
харчування.
12. Спеціалізовану
Спеціалізованої служби.

службу

очолює

керівник

органу

управління

13. Керівник Спеціалізованої служби в межах компетенції зобов’язаний:
спільно із заступником керівника - начальником штабу Спеціалізованої
служби здійснювати підготовку та підтримання в готовності Спеціалізованої
служби для організації проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного
захисту за напрямом діяльності Спеціалізованої служби, органу управління
Спеціалізованої служби та наявних засобів телекомунікацій і оповіщення, що
забезпечують управління підпорядкованою Спеціалізованою службою;
здійснювати координацію діяльності Спеціалізованої служби та керувати
нею під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
взаємодіяти з територіальною (регіональною) спеціалізованою службою
цивільного захисту торгівлі та харчування;
організовувати навчання працівників Спеціалізованої служби, проводить
спеціальні навчання та тренування відповідно до профілю служби.
14. Спеціалізована служба у разі її залучення на період здійснення заходів
згідно з покладеними на неї завданнями оперативно підпорядковується
територіальній (регіональній) спеціалізованій службі цивільного захисту
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торгівлі та харчування.
15. Функціонування та залучення Спеціалізованої служби для проведення
спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення
здійснюється згідно з Кодексом 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 Спеціалізована служба функціоную відповідно до
Кодексу з урахуванням особливостей, що визначаються законами України «Про
правовий режим воєнного стану» (із змінами), «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» (із змінами), а також іншими нормативно-правовими актами.
16. Спеціалізована служба провадить свою діяльність відповідно до планів
основних заходів цивільного захисту району на відповідний рік.
17. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації
їх наслідків здійснюється Спеціалізованою службою на основі планів
реагування на надзвичайні ситуації.
18. Облік працівників та майна, якими Спеціалізована
укомплектована, ведеться завчасно органом її управління.

служба

19. Підготовка Спеціалізованої служби проводиться згідно з:
Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
26 червня 2013 року № 443;
Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 року № 444 (із змінами);
Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня
2013 року № 819 (із змінами).
20. Матеріально-технічне
та
фінансове
забезпечення
діяльності
Спеціалізованої служби здійснюється відповідно до чинного законодавства
України.

Керівник апарату Старобільської
районної державної адміністрації
Луганської області

В. ЧЕРНЕНКО

