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Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради  
від 18.04.2019 року №36 

 

 

Керуючись ст.40 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », 
відповідно до ст.10, ч.2 ст. 19, ст. 33 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету 
Міністрів України від 09. 01. 2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину 
державну систему цивільного захисту », від 11. 03. 2015 р. №101 «Про затвердження типових 
положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту», від 17 червня 2015 р. № 409 Про затвердження Типового положення 
про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ : 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2019 №36 
«Про затвердження Положення про ланку територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Хмельницької області в м. Деражня, утворення комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та комісії з питань евакуації 
виконавчого комітету міської ради », виклавши додатки в новій редакції (додаються). 
  2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

Міський голова 

 

 

Андрій КОВПАК 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО   
рішенням виконавчого комітету  
від березня  2021р. № 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Хмельницької області в м. Деражня, утворення комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та комісії з питань евакуації 
виконавчого комітету міської ради  

1. Це Положення визначає основи створення ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Хмельницької області в м. Деражня (далі - Ланка), її 
склад та завдання. 
 
2. У цьому Положенні термін «Ланка» вживається у значенні складової частини 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької 
області, що створюється в м. Деражня, і до якої входять органи управління і підпорядковані 
їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання, які виконують завдання 
цивільного захисту. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту 
України, Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11. 

3. Метою створення ланки є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період на території м. Деражня. 

4. Завданнями ланки є: 
1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного 
захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або 
небезпечні події; 
2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій; 
3) планування заходів цивільного захисту; 
4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 
5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення; 
6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій; 
7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх 
розвитку, визначення ризику їх виникнення на території міста, оцінка соціально- 
економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозованих даних 
обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах; 
8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання 
екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів 
медичного забезпечення; 
9) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 
10) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів управління, 
суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів 
цивільного захисту; 
11) здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд 



цивільного захисту для укриття населення; 
12) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, 
необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 
13) забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій в 
особливий період; 
14) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення; 
15) інші завдання, визначені законом. 

5. Положення про Ланку затверджується органом, що її утворив - виконавчим комітетом 
Деражнянської міської ради. 

6. Безпосереднє керівництво Ланкою здійснює міський голова. 

7. До складу Ланки входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного 
захисту, відповідні суб'єкти господарювання. 

8. Для координації діяльності у сфері цивільного захисту функціонують: 
на місцевому рівні - міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій; 
на об'єктовому рівні - комісія з питань надзвичайних ситуацій суб'єкта господарювання. 
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та об'єктові 
комісії з питань надзвичайних ситуацій провадять свою діяльність відповідно до положень 
про них. 
Для координації робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на місцевому та 
об'єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації. 

9. Управління ланкою здійснюють на: 
місцевому рівні - виконавчий комітет Деражнянської міської ради; 
на об'єктовому рівні - керівник суб'єкта господарювання, а також підрозділи (посадові 
особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до 
законодавства. 

10. З метою забезпечення управління, координації дій органів управління та 
підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та 
забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку 
функціонують чергові служби виконавчого комітету міської ради та чергові служби суб'єктів 
господарювання . У разі виникнення надзвичайних ситуацій до організації заходів з 
ліквідації їх наслідків залучаються представники заінтересованих органів державної влади. 

11. До сил цивільного захисту Ланки належать: 
виконавчий комітет Деражнянської міської ради; аварійно-рятувальні служби 

суб'єктів господарювання розташованих на території міста; 
об'єктові та територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту. 
 
12. Ланка залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується 
або виникла, функціонує у режимах: повсякденного функціонування; підвищеної 
готовності; надзвичайної ситуації; надзвичайного стану. 

В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, 
гідрологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності 
епідемій, епізоотій, епіфітотій Ланка функціонує в режимі повсякденного функціонування. 



Основними завданнями, що виконуються Ланкою у режимі повсякденного 
функціонування, є: 

забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення 
контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що 
можуть привести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних 
об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на 
територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрологічних явищ і процесів; 

розроблення і виконання цільових та науково — технічних програм запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат; 

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів; 
забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту; 
здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів 
щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту; 

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за 
призначенням; 

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та 
фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного 
захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків; 

організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків 
їх виникнення; 

підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про 
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. 

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації на території Деражнянській 
 міській територіальній громаді встановлюється режим підвищеної готовності. 

Підставами для тимчасового введення режиму підвищеної готовності є: 
на місцевому рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. 
Основними завданнями, що виконуються Ланкою у режимі підвищеної готовності, є: 
здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 

населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у 
можливій зоні надзвичайної ситуації; 

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та 
підготовки пропозицій щодо її нормалізації; 

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, 
ситуацією на потенційно-небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та 
/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та 
гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості 
виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів; 

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення 
заходів щодо запобігання їх виникненню; 

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих 
надзвичайних ситуацій; 

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі 
потреби додаткових сил і засобів. 

У разі виникнення надзвичайної ситуації на території міста встановлюється режим 
надзвичайної ситуації. 

Підставами для тимчасового введення режиму надзвичайної ситуації є: 



на місцевому рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як 
ситуація місцевого рівня. 

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації 
надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 березня 2004 року № 368. 

Основними завданнями, що виконуються міською ланкою у режимі надзвичайної 
ситуації, є: 

уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації; 
здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 

населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах 
такої ситуації; 

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 
утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

визначення зони надзвичайної ситуації; 
здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 

ситуації та масштабів можливих наслідків; 
організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення 

для цього необхідних сил і засобів; 
організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення; 
організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів; 
організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та 

медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації; 
здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 

обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях; 
інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються. 
Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться на території 

громади за рішенням виконкомом Деражнянської міської ради. 
Режим надзвичайного стану для єдиної державної системи цивільного захисту у 

повному обсязі, або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово 
встановлюється в межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану. 

У період дії режиму надзвичайного стану, у разі його введення, Ланка функціонує 
відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, 
що визначаються згідно із Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» та 
іншими нормативно-правовими актами. 

13. Переведення Ланки у режим функціонування в умовах особливого періоду 
здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану 
цивільного захисту на особливий період. 

14. Ланка провадить свою діяльність відповідно до плану основних заходів цивільного 
захисту на рік. 

15. Функціонування міської ланки та заходи цивільного захисту в особливий період 
здійснюються відповідно до плану цивільного захисту на особливий період. 

16. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється на 
основі планів реагування на надзвичайні ситуації. 

17. Для організації виконання заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків 



надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і 
ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах. 

18. Керівництво проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в ланці під 
час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що 
залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України. 

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації призначається: 

розпорядженням міського голови - один із заступників міського голови; 
керівником суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації 

відповідного об'єктового рівня - керівник або один із керівників суб'єкта господарювання 
відповідно до затвердженого розподілу обов'язків. 

Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб із 
ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації. 

До складу штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залежно від рівня 
надзвичайної ситуації, входять працівники виконавчого комітету міської ради, керівники 
аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
представники або експерти відповідних центральних органів виконавчої влади, установ та 
організацій (за погодженням з їх керівниками). 

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або 
усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, 
установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами 
цивільного захисту міської територіальної громади, на території якого розташоване таке 
підприємство, установа чи організація. 

До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту 
центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить об'єкт, на якому 
сталася аварія, що призвела до виникнення надзвичайної ситуації та сили цивільного захисту 
Ланки. 

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів 
реагування на надзвичайні ситуації. 

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного 
захисту. 

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в 
особливий період здійснюється згідно з планом цивільного захисту на особливий період. 

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, 
що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно — правовими 
актами та нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях. 

До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються в міській 
Ланці, можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та 
правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції і законів 
України. 



До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків 
можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання за 
наявності учасників, які залучаються до таких робіт відповідного рівня підготовки у 
порядку, визначеному керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації. 

У ланці цивільного захисту з метою своєчасного запобігання і ефективного 
управління на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань: 

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них; 

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і 
способів їх виконання; 

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту 
під час виконання завдань за призначенням; 

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами 
управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного 
надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими 
засобами. 

Залежно від обстановки, масштабу, характеру та можливого розвитку ситуації 
взаємодія організовується на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні, а саме - між 
територіальними органами центральних органів виконавчої влади, Хмельницькою 
обласною державною адміністрацією, виконавчим комітетом Деражнянської міської ради, 
їх силами, а також суб' єктами господарювання. 

Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені 
оперативні групи або представників відповідних центральних органів влади, виконавчим 
комітетом Деражнянської міської ради, які залучаються до здійснення таких заходів. 

Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються 
відповідними центральними органами виконавчої влади та виконавчим комітетом 
Деражнянської міської ради. 

19. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, 
укомплектовуються та забезпечуються органами управління цивільного захисту, що їх 
утворили, з урахуванням необхідності проведення робіт, пов' язаних з реагуванням на 
надзвичайну ситуацію або запобіганням її виникненню в автономному режимі протягом не 
менш як трьох діб. 
 
20. Забезпечення фінансування Ланки здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету, коштів суб'єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел. 
 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 

    
 
 
 
 
 
 

Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 



   Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО   
рішенням виконавчого комітету  
від 10 березня  2021р. №38 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

Міський голова - голова комісії. 
Заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради - заступник 
голови комісії. 
Спеціаліст 1 кат. з питань цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи відділу житлово-комунального господарства та благоустрою 
Деражнянської міської ради- секретар комісії. 

Члени комісії: 
- Начальник Деражнянського РС ГУ ДСНС у Хмельницькій області (за згодою); 
- Начальник  відділу  праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради; 
- Начальник управління Держспоживслужби в Деражнянському районі (за згодою);  
- Начальник Деражнянського сектору  поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ НП в  
Хмельницькій області, (за згодою)» 
- Головний лікар КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради ХО»; 
- Директор КНП Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської ради ХО»; 
- Начальник відділу  освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради; 
- Начальник Деражнянської РЕМ (за згодою); 
- Начальник  Філії  Деражнянський  райавтодор (за згодою);  
- Директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1»; 
- Директор КП «Деражнянський міськводоканал»; 
- Начальник відділу фінансів Деражнянської міської ради; 
- Начальник Деражнянської дільниці регіонального офісу водних ресурсів в Хмельницькій 
області, (за згодою); 
- Районний військовий комісар, (за згодою); 
- Завідувач відділу містобудування та архітектури Деражнянської міської ради. 
 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 
 

 

О. Беднарський 



   Додаток 3 
ЗАТВЕРДЖЕНО   
Деражнянський міський голова  
 
________________ А. КОВПАК  від  
березня  2021р. № 
 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Деражнянської міської ради 
 

Ковпак Андрій Миколайович – Деражнянський міський голова - голова комісії. 
Беднарський Олег Альбінович – Заступник Деражнянського міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради - заступник голови комісії. 
Петров Володимир Васильович - Спеціаліст 1 кат. з питань цивільного захисту і взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи відділу житлово-комунального 
господарства та благоустрою Деражнянської міської ради - секретар комісії. 

Члени комісії: 
Кирилюк Олег Андрійович - Начальник Деражнянського РС ГУ ДСНС у Хмельницькій 
області (за згодою); 
Кравченко Тетяно Йосипівна - Начальник  відділу  праці та соціального забезпечення 
Деражнянської міської ради; 
Стрілецький Едуард Броніславович - Начальник управління Держспоживслужби в 
Деражнянському районі (за згодою);  
Футорний Руслан Валерійович - Начальник Деражнянського сектору  поліцейської 
діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ НП в  Хмельницькій області, (за згодою); 
Онуфрійчук Володимир Іванович - Головний лікар КНП «Деражнянська МБЛ 
Деражнянської міської ради ХО»; 
Затворніцкий Михайло Григорович - Директор КНП Деражнянський ЦПМСД 
Деражнянської міської ради ХО»; 
Балігар Євген Сергійович - Начальник відділу  освіти, молоді та спортуДеражнянської 
міської ради;  
__________________________________- Начальник Деражнянської РЕМ (за згодою); 
Журко Роман Григорович - Начальник  Філії  Деражнянський  райавтодор (за згодою);  
Харатін Михайло Ярославович - Директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1»; 
Пушкар Анатолій Іванович - Директор КП «Деражнянський міськводоканал»; 
Петрів Валентина Петрівна - Начальник відділу фінансів Деражнянської міської ради; 
Маковський Микола Леонідович - Начальник Деражнянської дільниці регіонального офісу 
водних ресурсів в Хмельницькій області, (за згодою); 
Семенко Сергій Миколайович - Районний військовий комісар, (за згодою); 
Юзва Максим Олексійович - Завідувач відділу містобудування та архітектури 
Деражнянської міської ради. 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

 

О. Беднарський 



Додаток 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО   
рішенням виконавчого комітету  
від  березня  2021р. № 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету міської ради (далі - комісія ) є постійно діючим органом, який 
координує діяльність підприємств, установ та організацій пов'язану із забезпеченням 
техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних 
ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної та обласної 
комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим 
положенням та іншими законодавчими актами. 

3. Основними завданнями комісії є: 
1) координація діяльності підприємств, установ та організацій, пов'язаної із: 

функціонуванням місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 
захисту; 

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 
населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах 
такої ситуації; 

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної 
допомоги; 

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 
навчанням населення міста діям у надзвичайній ситуації; 
визначенням меж зони надзвичайної ситуації; 
здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 

ситуації та масштабів можливих наслідків; 
організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

залучення для цього необхідних сил і засобів; 
організацією та здійсненням: 
- заходів щодо життєзабезпечення населення міста, що постраждало внаслідок 

виникнення надзвичайної ситуації; 
- заходів з евакуації ( у разі потреби ); 
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення 

і підвідомчої території від наслідків надзвичайної ситуації; 
вжиттям заходів до забезпечення готовності місцевої ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної 
ситуації та в особливий період; 

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 
обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях; 



інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 
надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

забезпеченням: 
- живучості об'єктів економіки під час реагування на надзвичайну ситуацію; 
- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв'язку та 

всіх видів електричного зв'язку; 
- санітарного та епідемічного благополуччя населення міста; 
організації та керівництва по проведенню робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій місцевого і об'єктового рівня; 
встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних 

засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і 
енергетичних мереж, засобів зв'язку, магістральних газо-, нафто- або і нших трубопроводів, 
залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо; 

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під 
час: 

функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту; 

здійснення заходів: 
- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення 

надзвичайної ситуації; 
- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної 

ситуації; 
порушення умов належного функціонування об'єктів інфраструктури та безпеки 

життєдіяльності населення, зокрема у сферах енергетики, фінансів, соціального захисту, 
охорони здоров'я та навколишнього природного середовища; 

3) погодження положень про комісії з питань надзвичайних ситуацій; 
4) підвищення ефективної діяльності підприємств, установ та організацій під час 

реагування на надзвичайну ситуацію. 
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
1) у режимі повсякденної діяльності: 
здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування 

господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження 
національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації; 

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують 
небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо); 

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку 
державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи 
цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів; 

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних 
захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь 
населення. 

2) у режимі підвищеної готовності: 
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю 

за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами 
інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на 
потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості 
виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів; 

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і 



територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування 
господарських об'єктів; 

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної 
ситуації місцевого рівня; 

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування 
на надзвичайну ситуацію; 

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та 
матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її 
наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів; 

забезпечує стабільне виробництво, передачу, по ст ачання і використання 
енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та 
організаціями паливно-енергетичного комплексу; 

3) у режимі надзвичайної ситуації: 
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та 

засобів місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що 
постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого та 
об'єктового рівня; 

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні 
рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних 
матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів; 

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт у небезпечних районах; 

забе зпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало 
внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує 
визначення розміру шкоди, заподіяної суб'єктам господарювання і населенню внаслідок 
виникнення надзвичайної ситуації місцевого та об'єктового рівня; 

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного 
середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на 
аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях; 

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, 
класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до районної комісії 
ТЕБ та НС зазначених матеріалів; 

вивчає обставини, що склалися, та подає органу, який її утворив, інформацію про 
вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку; 

4) у режимі надзвичайного стану: 
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил 

місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з 
урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України «Про 
правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», а також 
інших нормативно-правових актів; 

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і 
здоров'я громадян, забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій; 

5) проводить моніторинг стану виконання підприємствами, установами та 
організаціями покладених на них завдань; 

6) здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов'язаних із соціальним 



забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористичної операції. 

5. Комісія має право: 
залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації місцевого та об'єктового рівня сили і засоби місцевої ланки 
територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту; 

заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території міста, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм 
відповідні доручення; 

одержувати від підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, 
матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції; 

залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території міста (за погодженням з їх керівниками); 

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної 
ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної 
відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні. 

6. Головою комісії є керівник органу, який її утворив. 
Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його дорученням - 

заступник голови. 
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови. 
Посадовий склад комісії затверджується органом, який її утворив, на основі 

пропозицій підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста. 
Персональний склад комісії затверджується головою комісії. 
Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату. 
7. Голова комісії має право: 
залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її 

наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби 
відповідно до законодавства; 

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну 
ситуацію; 

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили 
вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків; 

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження 
заступникам голови комісії. 

8. Комісія проводить засідання на постійній основі. 
Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. 

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може 
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 
відповідальним секретарем комісії. 

9. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання 
підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста. 

10. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за 
основним місцем роботи. 

11. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх 
спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної 
ситуації покладається на орган, який утворив відповідну комісію. 

12. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм 
найменуванням. 



Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О. Беднарський 



Додаток 5 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО   
рішенням виконавчого комітету  
від  березня  2021р. № 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
комісію з питань евакуації виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

Заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  - голова комісії. 
Завідувач відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Деражнянської 
міської ради -  заступник голови комісії. 
Спеціаліст 1 кат. з питань цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи відділу житлово-комунального господарства та благоустрою 
Деражнянської міської ради - секретар комісії. 

Члени комісії: 
- Начальник Деражнянського РС ГУ ДСНС у Хмельницькій області (за згодою); 
- Начальник  відділу  праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради; 
- Начальник управління Держспоживслужби в Деражнянському районі (за згодою);  
- Начальник Деражнянського сектору  поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ НП в  
Хмельницькій області, (за згодою)» 
- Головний лікар КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради ХО»; 
- Директор КНП Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської ради ХО»; 
- Начальник відділу  освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради; 
- Начальник Деражнянської РЕМ (за згодою); 
- Начальник відділу фінансів Деражнянської міської ради; 
- Завідувач юридичного відділу Деражнянської міської ради; 
- Районний військовий комісар, (за згодою); 
- Завідувач відділу містобудування та архітектури Деражнянської міської ради; 
- Провідний інженер ДМД 315/4 Хмельницька філія ПАТ «Укртелеком», (за згодою); 
- Спеціаліст 1 кат. З реєстрації місця проживання чи місця перебування особи 
Деражнянської міської ради. 
 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

 

О. Беднарський 



   Додаток 6 
ЗАТВЕРДЖЕНО   
Деражнянський міський голова  
 
________________ А. КОВПАК  
від  березня  2021р. № 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
комісію з питань евакуації виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

Беднарський Олексій Альбінович - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради - голова комісії. 
Рудик Іван Анатолійович - завідувач відділу житлово-комунального господарства та 
благоустрою Деражнянської міської ради - заступник голови комісії. 
Петров Володимир Васильович - Спеціаліст 1 кат. з питань цивільного захисту і взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи відділу житлово-комунального 
господарства та благоустрою Деражнянської міської ради - секретар комісії. 

Члени комісії: 
Кирилюк Олег Андрійович - Начальник Деражнянського РС ГУ ДСНС у Хмельницькій 
області (за згодою); 
Кравченко Тетяно Йосипівна - Начальник  відділу  праці та соціального забезпечення 
Деражнянської міської ради; 
Стрілецький Едуард Броніславович - Начальник управління Держспоживслужби в 
Деражнянському районі (за згодою);  
Футорний Руслан Валерійович - Начальник Деражнянського сектору  поліцейської 
діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ НП в  Хмельницькій області, (за згодою); 
Онуфрійчук Володимир Іванович - Головний лікар КНП «Деражнянська МБЛ 
Деражнянської міської ради ХО»; 
Затворніцкий Михайло Григорович - Директор КНП Деражнянський ЦПМСД 
Деражнянської міської ради ХО»; 
Балігар Євген Сергійович - Начальник відділу  освіти, молоді та спортуДеражнянської 
міської ради;  
____________________________________- Начальник Деражнянської РЕМ (за згодою); 
Петрів Валентина Петрівна - Начальник відділу фінансів Деражнянської міської ради; 
Кухар Ігор Дмитрович - Завідувач юридичного відділу Деражнянської міської ради; 
Семенко Сергій Миколайович - Районний військовий комісар, (за згодою); 
Юзва Максим Олексійович - Завідувач відділу містобудування та архітектури 
Деражнянської міської ради; 
Нагурний Ігор Всеволодович - Провідний інженер ДМД 315/4 Хмельницька філія ПАТ 
«Укртелеком», (за згодою); 
Григорішена Олена Василівна - Спеціаліст 1 кат. з реєстрації місця проживання чи місця 
перебування особи Деражнянської міської ради. 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 

 
О. Беднарський 



Додаток 7 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО   
рішенням виконавчого комітету  
від березня  2021р. № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань евакуації виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 
 

1. Комісія з питань евакуації виконавчого комітету Деражнянської міської ради (далі 
- комісія) є органом, який координує діяльність підприємств, установ та організацій, 
пов'язану з проведенням евакуаційних заходів, евакуацією та прийомом населення при 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

2. Комісія в своїй діяльності керується Законами України, Конституцією України, 
указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та 
іншими актами законодавства. 

3. Головою комісії за посадою є один із заступників міського голови, який за своїми 
обов'язками несе відповідальність за планування та організацію проведення евакуаційних 
заходів, прийому та розміщення населення при виникненні надзвичайних ситуацій. Роботою 
комісії керує її голова, а в разі його відсутності - заступник голови. 

4. Загальний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 
Деражнянської міської ради 

5. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань: 
- організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення питань 

евакуації, прийому, розселення та життєзабезпечення евакуйованого населення; 
- здійснює керівництво заходами, пов'язаними з евакуацією, прийомом та 

розселенням населення, контролює готовність відповідних місцевих органів, 
підпорядкованих сил ЦЗ до проведення евакозаходів; 

- здійснює контроль за виконанням завдань щодо прийому громадян у разі 
проведення евакуації, створення для них необхідних соціально-побутових умов в місцях 
розселення, забезпечення їх продуктами харчування і промисловими товарами першої 
необхідності; 

- здійснює, відповідно до нормативно-правових актів, комплексні перевірки 
стану евакоорганів на відповідній території. 

6. Комісія має право: 
- отримувати безкоштовно від місцевих органів статистики, підприємств, 

установ та організацій всіх форм власності інформацію, необхідну для виконання 
покладених на неї завдань; 

- залучати до проведення заходів, сили та засоби підприємств, установ та 
організацій, незалежно від форм власності, підпорядковані служби ЦЗ і територіальні 
підрозділи (формування) міністерств, згідно з планами взаємодії у порядку, встановленому 
законодавством; 

- заслуховувати посадових осіб підприємств, установ та організацій всіх форм 
власності про хід виконання завдань, стосовно проведення евакуаційних, евакоприймальних 
заходів. 

7. Голова комісії зобов'язаний: 
- спільно з транспортними органами та службами ЦЗ, розробляти і коригувати 



план евакуації (тимчасового відселення) та прийому евакуйованого населення; 
- здійснювати контроль за створенням, комплектуванням та підготовкою 

підпорядкованих евакуаційних органів; 
- з особовим складом комісії не менш одного разу на рік проводити заняття по 

відпрацюванню функціональних обов'язків та уточнення плану прийому та евакуації 
населення. 

8. При отриманні розпорядження про підготовку до евакуації проводяться наступні 
заходи: 

- оповіщається і збирається склад міської комісії, здійснюється контроль за 
приведенням у готовність всіх евакоорганів міста, встановлюється з ними зв'язок та 
взаємодія; 

- здійснюється контроль за коригуванням плану евакуації (тимчасового відселення) 
та прийому евакуйованого населення і контролюється виконання цієї роботи в підлеглих 
евакоорганах; 

- організовується підготовка та розгортання збірних та приймальних пунктів 
евакуації; 

- спільно з транспортними органами і службами ЦЗ уточнюється порядок 
використання всіх видів транспорту, який залучається для евакуації або прийому 
евакуйованого населення; 

- доповідається начальнику ЦЗ міста про готовність до роботи евакоорганів міста. 
9. При отриманні розпорядження на проведення евакозаходів: 
- контролюється хід оповіщення населення про проведення евакуації (прийому 

евакуйованого населення), подачі транспорту на пункти посадки (висадки), постійно 
підтримується зв'язок з підлеглими евакоорганами; 

- контролюється робота збірних та приймальних пунктів евакуації, прийом 
евакуйованого населення в районах (місцях) розселення; 

- збирається і узагальнюється дані про хід евакуації ( прийом еваконаселення ) і 
доповідається начальнику ЦЗ міста, а також голові районної комісії з питань евакуації. 

10. За членами комісії під час виконання завдань зберігається заробітна плата за 
основним місцем роботи. 

11. Члени комісії забезпечуються міжміським телефонним і електронним зв'язком. 
12. Транспортне забезпечення членів комісії у повсякденній діяльності та під час 

проведення евакуаційних заходів, здійснюються за рахунок виконавчого комітету міської 
ради, а також спеціально призначеним транспортом. 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради О. Беднарський 


