ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21.02.2019

№ 208/А-2019

Про утворення територіальних формувань
цивільного захисту
Відповідно до статті 26 Кодексу цивільного захисту України,
статей 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Порядку
утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня
2013 року № 787, Примірного положення про формування цивільного
захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 31 січня 2015 року № 113, з метою 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 і техніки:
1. Утворити територіальні формування цивільного захисту Одеської
області згідно з переліком, що додається.
2. Затвердити Положення про територіальні формування цивільного
захисту Одеської області (додається).

Голова обласної
державної адміністрації

М.В.Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
21.02.2019 № 208/А-2019
ПОЛОЖЕННЯ
про територіальні формування цивільного
захисту Одеської області
І. Загальні положення
1. Територіальні формування цивільного захисту Одеської області
(далі – територіальні формування) - позаштатні підрозділи, які утворюються
згідно з вимогами Порядку утворення, завдань та функцій формувань
цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 09 жовтня 2013 року № 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 великої кількості населення і техніки.
Територіальні формування утворюються шляхом об’єднання утворених
об’єктових формувань цивільного захисту.
2. У своїй діяльності територіальні 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.
II. Основні завдання, функції та права територіальних формувань
1. Основними завданнями територіальних формувань є:
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з
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 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;
забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту;
обслуговування захисних споруд цивільного захисту.
2. Відповідно до покладених завдань основними функціями
територіальних 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. Порядок розгортання та приведення у готовність формувань
визначається планами приведення у готовність цих формувань.
III. Керівництво територіальними формуваннями
1. Загальне керівництво територіальними формуваннями на місці події
здійснює керівник з ліквідації надзвичайної ситуації, який призначається
головою обласної державної адміністрації.
2. Керівник з ліквідації надзвичайної ситуації зобов’язаний:
- визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;
- забезпечити взаємодію і співпрацю між територіальними
формуваннями під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, аналізувати
та узагальнювати результати діяльності формування;
- звітувати керівництву про проведену роботу;
- здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства
та завдань, покладених на територіальні формування.
3. Керівник з ліквідації надзвичайної ситуації має право:
- брати участь у розробленні документів, пов’язаних з діяльністю
формування;
- надавати пропозиції керівництву щодо удосконалення 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 територіальних формувань
1. Організаційна структура територіальних формувань визначається з
урахуванням Примірного розрахунку створення територіальних і об'єктових
формувань цивільного захисту, рекомендованих організаційних структур та
оснащення формувань цивільного захисту, затверджених наказом
Міністерства внутрішніх справ від 31.01.2015 № 113 «Про затвердження
Примірного положення про формування цивільного захисту».
2. Залежно від можливостей кількість техніки і працівників в
організаційних структурах територіальних формувань може змінюватись у
межах, що дозволяють цим формуванням виконувати завдання за
призначенням.
V. Порядок оснащення територіальних формувань технікою і
майном
1.Табель оснащення територіальних формувань технікою і майном
розробляється на підставі визначеної організаційної структури формування.
2. За особовим складом 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 в
установленому порядку.
VI. Підготовка територіальних формувань
Підготовка 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 Одеської області слухачами з
функціонального навчання у сфері цивільного захисту на рік, який
затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

VII. Прикінцеві положення
1. Залучення територіальних формувань до дій за призначенням
здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами
взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення
надзвичайних ситуацій, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії, а
також планами цивільного захисту на особливий період.
2. Рішення про залучення територіального формування до дій за
призначенням приймає голова обласної державної адміністрації.
___________________

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
21.02.2019 № 208/А-2019
Перелік
територіальних формувань цивільного захисту
Одеської області
№
з/п

Найменування
територіального
формування

Найменування підрозділу та
відомча (територіальна)
належність

Кількість
осіб

3
Аварійно-рятувальний загін
спеціального
призначення
Головного управління ДСНС
України в Одеській області
Департамент
охорони
здоров'я
облдержадміністрації,
комунальна
установа
«Одеський обласний центр
екстреної медичної допомоги
і
медицини
катастроф»,
Головне управління ДСНС
України в області
ПАТ «Одесагаз»

4
398

1
1.

2
Зведений загін

2.

Рятувальна
команда

3.

Аварійногазотехнічна
бригада

4.

Аварійно-технічна ПАТ
«Енергопостачальна
бригада
по компанія «Одесабленерго»
електромережах

273

5.

Аварійно-технічна
бригада
з
водопровідноканалізаційних
(теплових) мереж

48

Департамент
житловокомунального господарства та
енергоефективності
облдержадміністрації,
комунальні підприємства, що
здійснюють діяльність у сфері
житлово-комунального
господарства

228

57

Завдання, які
виконує
територіальне
формування
5
Ліквідація
наслідків
надзвичайних
ситуацій
Надання
допомоги
постраждалим у
разі виникнення
надзвичайних
ситуацій

Ліквідація
наслідків
надзвичайних
ситуацій на
об'єктах газового
господарства
області
Ліквідація
наслідків
надзвичайних
ситуацій на
об'єктах
електромереж
області
Ліквідація
наслідків
надзвичайних
ситуацій на
об'єктах житловокомунального
господарства

6.

7.

8.

9.

10.

11

Команда з ремонту Управління
транспортнота
відновлення комунікаційної
доріг та мостів
інфраструктури
облдержадміністрації,
суб'єкти
господарювання
дорожньо-будівельного
та
дорожньо-експлуатаційного
спрямування
Автоколони
для Управління
транспортноперевезення
комунікаційної
населення
інфраструктури
(кількість
облдержадміністрації,
автоколон
суб'єкти господарювання, що
визначається
здійснюють діяльність у сфері
згідно з планами пасажирських перевезень
евакуації у разі
загрози
виникнення
або
виникнення
надзвичайних
ситуацій)
Автоколони
для Управління
транспортноперевезення
комунікаційної
вантажів (кількість інфраструктури
автоколон
облдержадміністрації,
визначається
суб'єкти господарювання, що
згідно з планами здійснюють діяльність у сфері
евакуації у разі вантажних перевезень
загрози
виникнення
або
виникнення
надзвичайних
ситуацій
Група радіаційної Головне управління ДСНС
та
хімічної України в Одеській області,
розвідки
Головне
управління
Держпродспоживслужби
в
Одеській області
Група інженерної Управління
транспортнорозвідки
комунікаційної
інфраструктури
облдержадміністрації,
суб'єкти
господарювання
дорожньо-будівельного
та
дорожньо-експлуатаційного
спрямування, які проводять
будівельну діяльність
РозрахунковоДепартамент
з
питань
аналітична група
цивільного
захисту,

108

Ліквідація
наслідків
надзвичайних
ситуацій на
автодорогах
області

25-35

Перевезення
населення у разі
загрози
виникнення або
виникнення
надзвичайних
ситуацій

20

Перевезення
вантажів у разі
загрози
виникнення або
виникнення
надзвичайних
ситуацій

6

Проведення
радіаційної та
хімічної розвідки
у разі виникнення
надзвичайних
ситуацій
Проведення
інженерної
розвідки у разі
виникнення
надзвичайних
ситуацій

12

8

Моніторинг
радіаційної та

оборонної роботи та взаємодії
з правоохоронними органами
облдержадміністрації,
Головне управління ДСНС
України Одеській області
12

Група зв'язку

Управління
транспортнокомунікаційної
інфраструктури
облдержадміністрації,
Департамент
з
питань
цивільного
захисту,
оборонної роботи та взаємодії
з правоохоронними органами
облдержадміністрації,
Одеська філія
ПАТ «Укртелеком»,
КП
«Укрспецзв’язок»,
Головне управління ДСНС
України в області, філія ПАТ
«Національна
суспільна
телерадіокомпанія України”
„Одеська
регіональна
дирекція»

Директор
Департаменту
з
питань
цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами
Одеської обласної державної адміністрації

9

хімічної
обстановки на
території області
у разі виникнення
надзвичайних
ситуацій
Організація та
забезпечення
надійним зв'язком
органів влади,
органів
управління та сил
цивільного
захисту,
забезпечення
інформування
населення про
виникнення
надзвичайних
ситуацій

С.М. Готко

