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Про утворення районного штабу
з лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноТ
ситуацiI

Вiдповiдно до Кодексу цивiльного з€lхисту Украiни, постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 09 сiчня 20|4 року Ng t 1 <Про затвердженшI Положення
про едину державIIу систему цивiльного захистр), накщу MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ Украiни вiд 26 црушя 20|4 року Ns 1406 <Про затвердженшt
Положення про штаб з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii та Видiв
оперативно-технiчноi
звiтноi документацii штабу з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноi сиryацiЬ, зареестрованого у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни
16 сiчня 201-5 року за Ng 47/26492, розпорядження голови Кiровоградськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 27 шотого 20L7 року Nч 92-р та з метою
забезпечення безпосередньоi органiзацii i координацii аварiйно-рятувагIьних та
iнших невiдкладних робiт з лiквiдацii наслiдкiв н4дзвичайних сиryацiй у

i

районi:
1.

Утворити районний штаб з лiквiдацii наслiдкiв нqдзвичайноi сиryацii.

2. Затвердити:

посадовий склад районного штабу
сиryацiТ (далi - Штаб) згiдно з додатком;
Положення про Штаб (додаеться).

з лiквiдацii наслiдкiв

надзвичайноТ

3. Мiсцем роботи Штабу визначити кабiнет першого заступника голови
районноi державноi адмiнiстрацii.
У разi необхiдностi Штаб розгортаетъся i працюс у районi виникнешня
надзвичайноi сиryацii.
4. Контроль за виконанням даного розпорядженЕя покJIасти на першого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Першпй заступнпк головп
районноi дерх€вноi адмilliстрачii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДДtЕНО
РозпорядженЕя голови
ВiльшанськоТ районноi

державноТ адмiнiстрацii
20 квiтня 201-7 Nэ 86-р

ПОЛОЖЕННЯ
про районний штаб з лiквiдацii наслiдкiв падзвпчайпоТ сптуацii
I. Загальнi положення

1. Це Положення визначае завданнrI, функцii та порядок дiяльностi

районного штабу з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii (дшri - НС).
2. Районний штаб з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацiТ (да.гli
Штаб) угворюеться для безпосередньоi органiзацii координацii аварiйнорятувалъних та iнших невiдкладних робiт з лiквiдацii наслiдкiв НС i е робочим
органом керiвника робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв НС.
3. Рiшення про утворення та лiквiдацiю Штабу, його кiлькiсний та
персон€tлъний скJIад, мiсце розгортання та строк прибуття заггIених до його
роботи працiвникiв приймае керiвник робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв НС у формi

i

-

розпорядження.
4. До скJIадr Штабу входятъ керiвники районних пiдроздiлiв управлiння
,Щержавноi сrryжби Украiни з надзвичайних ситуацiй у Кiровоградськiй областi,
начальники спецiагriзованих с.гrужб цивiльного зЕlхисту району, що беругь
уIасть у лiквiдацii наслiдкiв НС, керiвники районнlтх пiдроздiлiв
територiагrьнlD( органiв MiHicTepcTB та вiдомств Украiни в областi, структурних
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацiь пiдприемств, установ та
органiзацiй (згiдно з додатком).
5. Робота Штабу в особливий перiод органiзовуеться вiдповiдно до вимог
правового режиму особливого перiоду.

II. Завдання та функцii штабу з лiквИацii llаслЦкiв
надзвпчайноi сиryачii

Основними завданшIми Штабу е безпосередня органiзацiя i
координацiя аварiйно-рятув€rльних та iнших невiдкладних робiт з лiквiдацii

1.

наслiдкiв НС.
2. Вiдповiдно до покJIаденого на нього завдання основними функцiямИ
Штабу е:
1) визначення зони НС та зони можJIивого ураження, кiлькостi i мiсць
перебуваннrI в них JIюдейо органiзацiя iх ряту"вання та надання iM допомоги,
запобiгання пошкодженню майна;

2) збирання даню( про обстановку в зонi НС, ik аналiз та
узагаJIънення,
прогноз)rвання масштабiв i наслiдкiв НС;
3) визначеншI головних напрямiв лiквiдацiТ наслiдкiв НС,
розробка
оперативнI,D( планiв заходiв з лiквiдацii наслiдкiв НС i здiйснеЕня
заходiв щодо
ix реапiзацiТ;
4) визначеЕшI скJIаду i кiлькостi сил цивiльного з€лхистуо необхiдних
для
загIучення до лiквiдацii наслiдкiв НС, TepMiHiB ix заIryчення згiдно з
планами
pearyBaнIu[ на Нс, планааdи взаемодiт органiв
управлiннrl та сил цивiльного
захисlУ у разi виникнеНня НС, а також планами локалiзацii i лiквiдацii наслiдкiв
aBapii;

5) пiдготовка розпоряджень керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв НС
щодо лiквiдацii наслiдкiв нс та забезпечення безпеки постражд€uIих, ik
реестраrдiя В ycTaHoыIeHoMy порядку пiсля пiдписання та доведення до

виконавцiв;
б) забезпеченнlI реалiзацii розпорядженъ керiвника робiт з лiквiдацii
наслiдкiв Нс щодо органiзацiт та координацii аварiйrо-р"фаJIьних та iншlо<
невiдкгlаднпх робiт з лiквiдацii наслiдкiв НС;
7) безпосереднJI органiзацiя i коордипацiя дiй загr}.чених до лiквiдацii

наслiдкiв

нс

сил цивiльного захисry, Збройних Сил Украiни та iнших

i

ВiЙСЬКОВИХ фОРМУВаНь, органiв
пiдроздiлiв
цромадських органiзацiй i волонтерiв;

НС;

внутрiшнiх Ъrrрч",

а

також

8) взасмодiя з вiдповiдною спецiагlьною комiсiею з лiквiдацiТ наслiдкiв

9) ведення облiку робiт, що виконуються силами цивiльного засисry пiд
час лiквiдацii наслiдкiв НС;
10) ведення облiку загиблих та постраждЕtпI,D(
унаслiдок НС;
11) органiзацiя iнформування населення про наслiдки та прогноз
розвитку
НС, хiд лiквiдацii iT наслiдкiв та правиJIа поведiнки в зонi НС;
12) здiйснення iнформацiйноi взаемодiт з центрами
управпiнrrя в Нс
вiдповiдного рiвня;
органiзацiя матерiально-технiчного забезпеченЕя проведення
аварiйно-рятуваJIьнIrх та iнших невiдкпадню<
робiт;
14) ведеНшI оперативно-технiчноi та звiтноТ документацii Штабу .

t3)

Iп. Керiвництво роботою районного штабу з лiквiддцii наслiдкiв
надзвичайноi сrrryацil та оргапiзацiя його дiяльностi
КерiвНицтвО роботою Штабу здiйснюе начiшьЕик Штабу.
керiвпик робiт з лiквiдацii наслiдкiв Нс призначае начапьника Штабу.
Начапьник штабу € заступникOм керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв НС та
викоЕуе обов'язки керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв НС
у разi його
вiдсугностi.
]_.

2. Начшlьник Штабу вiдповiдае за:
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1) органiзацiю роботи Штабу;

2) своечасну пiдготовц, органiзацiю виконання, доведеннrI до виконавцiв
та контроль виконання розпоряджень керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв НС;
3) безперервну органiзацiю i коорлинацiю аварiйно-рятувальних та iнших
невiдшlаднlтх робiт;
4) ведення оперативно-технiчноi та звiтноТ доIryментацii Штабу .
3. Начшьник Штабу зобов'язаний:

здiйснювати керiвництво роботою Штабу;
2) проводити постiйний монiторинг оперативноi обстановки у зонi НС,
ходу лiквiдацiT наслiдкiв НС;
3) вносити пропозицii керiвнику робiт з лiквiдацii наслiдкiв НС щодо
способiв i мЕтодiв проведення аварiйно-рятувапьнIlD( та iнших невiдкладних
робiт;
4) оргаtriзовувати доведеннrI до вИома виконавцiв розпоряджен}uI
керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв НС та органiзовувати Тх виконання.
1)

4. Штаб розгортаеться в районi виникнення НС або в iншому мiсцi,
визЕаченому керiвником робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв НС, i праrцое у

цiлодобовому рехимi позмiнно.
5. За.пежно вiд рiвня НС, обсяry аварiйно-рятувtlльних та iнших
невiдкладншt робiт з лiквiдшцiТ наслiдкiв НС за рiшенtrям начальника Штабу у
складi Штабу можутъ угворюватись робочi групи:
1) аналriзу сиryацii i пiдготовки даних - дJIя збору i анагriзу iнформацii про
обстановку в зонi НС, ведення робочоi карти (схеми) зони НС, облirсу
з.шцлених сил i засобiво пiдготовки оперативноi документацii;
2) безпосередЕюго реаryвання дIя управrriння коорлинацii дiй
загуrених сиJI i засобiв безпосередньо у мiсцi проведення аварiйно-рятувальних
та iнших невiдкладних робiт, розстановки сил на вирiшальних та iншlтх
головних напрямах лiквiдацii наслiдкiв НС та керiвництва роботами у зонi НС;
3) оргапiзацiйна дIя органiзацii пiдготовки засiдань Штабу,
лiквiдацii наслiдкiв НС, пiдготовки
спецiальноi KoMiciT
реестрацii
наслiдкiв
НС;
керiвника
з
лiквiдацii
робiт
розпоряджень
4) управлiння резервом сил - для розстановки та облiку сил i засобiв
цивiлъного зtlхисту, що додатково заJI)чtлються до лiквiдацii наслiдкiв НС,
пiдготовки пропозицiй начrшьнику Штабу щодо iх застосування пiд час
лiквiдацii наслiдкiв НС ;
5) представникiв органiв вJIади, установ та органiзацiй - дJIя координацii i
облiку зЕш}п{ених сил i засобiв, доведення рiшень керiвника робiт з лiквiдацii
наслiдкiв НС, контролю за проведенIuш аварiйно-рятувмьних та iнших
невiдкладних робiт i подання звiтншr матерiа.гliв до групи анаrriзу сиryацiТ i
пiдютовки даних;
б) матерiалlьно-технiчного забезпечення - дJIя органiзацiТ MaTepiElлbнoтехнiчного забезпечення проведеншI аварiйно-рятуваJIьних та iншшr
невiдкпадншс робiт, у тому числi з урахуванням використання матерiа.пьнlD(
резервiв дтlя лiквiдацiТ наслiдкiв НС органiв вл4ди та субПеlстiв господарюванЕя;

i

-

з

-

i

i
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7) органiзацii зв'язlсу - дJIя органiзацii зв'язку в зонi НС з керiвництвом
районних пiдроздiлiв УДСНС УкраiЪи в областi та взаемодiючими службами
цивiльного захисту, органами виконавчоi влади та органами мiсцевого
саI\,Iоврядування, забезпечення функчiоrтування засобiв телекомунiкацii та
iнформатизацii Штабу, а також офiсноТ технiки;
8) взаемодii з населенням та засобами масовоТ iнформацii - для роботи зi
зверIIеншIми грмадян та iнформування Еаселення через засоби масовоi
iнформацii про обстановку в зонi НС, хiд лiквiдацii наслiдкiв НС, прогноз
розвитку НС та правиJIа поведiнки в зонi НС;
9) iншi робочi групи.

б. Органи влади, установи та органiзацii завчасно визначають
представникiв та експертiв, якi залrIатимуться до роботи у скJIадi Штабу, та
органiзовують Тх пiдготовку IIIJIяхом проведешнrI з ними вiдповiдних зЕtнятъ та
тренувань.
7. Штаб мае право одержувати вiд органiв виконавчоi влади та органiв
мiсцевого самоврядrванЕя, пiдприемств, установ та органiзацiй документи та
повну достовiрну iнформацiю щодо приtIин виникненЕя НС, наслiдкiв,
спричинених НС, та заходiв, якi вжив€lпися для ii лiквiдацii.
8. Штаб веде оперативно-технiчIry та звiтну доIqFментацiю з урахуванням
оперативноi обстановки у зонi НС та ходу лiквiдацii наслiдкiв НС.
9. Пiсля лiквiдацiТ наслiдкiв НС Штаб узагапьнюе документи та формуе
apxiBHy справу у двох примiрниках, а також готуе проекr звiry про прийнятi
рiшення i пербiг подiй пiд час лiквiдацii наслiдкiв НС дJIя подальшого його
поданшI керiвником робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв НС керiвнику районноi ланки
територiа.ltьноi пiдсистеми сдиноi дерхавноi системи цивiльного зчлхисту
областi.
10. ,Щiяльнiсть Штабу припинrI€ться пiсля завершенЕя виконанЕя
покJIадених на нього завдань на пiдставi рiшення керiвника робiт з лiквiдшlii
наслiдкiв НС про лiквiдацiю Штабу.

i

IY. Фiпансове та матерiальпо-технiчrrе забезпечепня роботи
районного штабу з лiквИацfi наслИкiв надзвпчайноi сптуацii

l. За

особами, вкJIюченими до скJIа.ry Штабу, на час виконаннrI
покJIадених на них обов'язкiв зберiгасться заробiтна плата (грошове

забезпечення) за основним мiсцем роботи.

2.

Матерiагrьно-технiчне та фiнансове забезпечення роботи Штабу
здiйскюеться вiдповiдно до чинною законодавства.
3. Штаб забезпечуетъся комплектом оперативно-технiчноi документацii,
нормативIIо-правовими актами з питань органiзацii реаryвання на НС, засобаruи
зв'язку та орггехнiкою.

ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорядженЕrI голови

Вiльшанськоi районноТ
державноТ адмiнiстрацii
20 квiтня 2017 Nэ 8б-р

ПОСАДОВИЙ СКIIАД

районного штабу з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii

Начальпlлк райоппого цт4бч
Завiдувач сектору з питанъ цивiльного захисту райдержадмiнiстрацii

Застчпнrrк начальпlлкр райотrного штабч
Начапьник районного вiддiлу управJIiння .ЩСНС УкраiЪи в областi

члени районного штабч:
нача"пьник Вiльшанського вiлцiлення полiцii Головаrriвсъкого вiддiлу
полiцii головною управлiяня Нацiоналilьноi полiцii Украi'ни в областi;

вiйськовий KoMicap районного вiйськового KoMicapi*ry;
начЕ}льник фiнансового управлiння райдержадмiнiстрачii;

начальник управпiння агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацii;

начапъник управлiння соцiального захисту

населеЕнrI

райдержадм iHi страцii;

нача}пьник вiддirгу економiки

та розвитку

iнфраструкryри

райдержадмiнiстрацiТ;
завiдувач сектору регiонального розвитку, архiтектури, мiстобу,щrвання та
житлово-комунапьного юсподарства райдержадмiнiстрацii;
завiдувач сектору iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадкiстю
апарату райдержадмiнiстрацii;
головний лiкар центраJIьноi районноТ лiкарнi;
.

i:,

нач€lJIьник управлiння .ЩержпродспоживсJryжби у районi;

лiсничий Вiльшанського лiсництва державного пiдприемства
<<Голованiвське лiсове господарств0);

помiчник лiкаря епiдемiолога Вiльшанського районного лабораторного
вiддiлення ВСП Новоархангельського мiжрайонного вiддiлу ,Щержавноi
устансви <Кiровоградський обласний лабораторний центр MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраiЪп;
виконроб Вiльшанськоi дiльницi фiлii <.Щобровеличкiвський райавтодор>
lЩ кКiровоградський облавтодор>;

директор Вiльшанського

(за згодою);

РЕМ IIАТ

кКiровоградобленерго>>

нач€шIьник Вiльшанськоi дiльницi jt 4 Голованiвського цеху
телекомунiкацiйних посJryг Кiровоградсъкоi дирекцii IIАТ <<Укртелеком))
(за згодою).

