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кАм,янкА_БузькА рдйоt+tд шржАвнА АдднIстрАlця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/?l'*zilUЭ; Х.'' /J,lгr-" м. Кам'янка-Брька

/'/ N,й4/21_еzlу

Про заmверduсення полоuсення про
секmор з пumань цuвiльноео
захuсmу Кштt'ян ка-Бузько'i районноt
dерuсавноi аdмiнiсmрацfr Львiвсь KoI
обласmi

ф

Вiдповiдно до ст.с,r.5,42 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
aдмiнiстрацiЬ>, <<Типовогrэ положення про структурний пiдроздiл мiсцевоi
державноi адмiнiстрацiii>, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
ВiД 26.09.2012 М 887, <<Методичних рекомендацiй з розробленЕя положенъ про
cTpyKTypHi пiдlоздiли з питань цивiльного зilшсту мiсцевих державних
4дмiнiстрацiй>>, затверджених наказом .Щержавноi служби УrФаiЪи з
н4дзвичайнID( ситуацiй вiд 15.07.201б }lb 340, та розпорядження голови районноТ
державноi адмiнiстрацii вiд 29.01.2018 Л949/02-08/18 <Про виконання Закону
УкраiЪи вiд 9 листопада2аП М2190-VIIЬ:

1. Затвердити положення про сектор з питань цивiльного зz}хисту
Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстраlдii Лъвiвськоi областi, що
додаеться.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядженЕя голови райоЁноi
державноi адмiнiстрацiТ вiд 16.12.2016 }lЬб29102-08/16 <Про затвердкення
положення про сектор з питань цивiльною з€лхисту Кам'янка,Бузькоi районноi
державноi qдмiнiстрацii).

3. Контроль за виконанЕям розпорядження покJIасти на першого
заступника державноi адмiнiстрацii А.Вашкiвського.

Голова B.I" Кирilлич



ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорядженЕя голови
районноi державноi адмiнiстрацii

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з пптань цивiльного захисту

Кам' янка-Бузькоi районноi державпоi адмiнiстрацii Львiвськоi областi

1. Сектор з питань цивiльного з€лхисту Кадл'янка-Бузькоi районноТIl

,державноi адмiнiстрацii Львiвськоi областi (даlri - сектор) утворю€ться головою
районноi державноi адмiнiстрачii, входить до 1l скJIад/ i в межах району
забезпечуе виконання покJIадени)( на сектор завдань.

2. Сектор пiдпорялкований головi palioHHoi державноi адмiнiотрацii,
оперативно керiвнику апарату рйонноi державноi адмiнiстрацii, а також
пiдзвiтний i пiдконтрольний департаменту з пит€лнъ цивifiьного зчlхисту
Ьвiвсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

3. Сектор у своiй дiяльностi керуеться Конституlдiею Украiни та законами
Украihи, актап,lи Президента Уlgаrhи, Кабiнеry MiHicTpiB УryаЪи, MiHioTepcTB,
iнпптх центральнш( органiв виконавчоi вла,ди, розпорядженнями голови обласноi
державноi 4дмiнiстрацii, голови paIioHHoi державноi адмiнiстрацii, накЕLзаI\dи

керiвника апарату рйонноi державноi 4дмiнiстраlдii, а також положеннrIм про
сектор.

4. Основнкм завданням сектору е безпосередне керiвництво дiяльнiстю у
сферi цивiльнопо зilшсту в межa>( компетенцiТ на територiТ району.

. Сектор е постiйно дiючим органом управлiння цивiльного захистУ
Ка.пл'янка_Брькоi районноi ланки територiальноi пiдсистеми единоi державноi
системи цивiльною зilшсту Львiвськоi областi (даrri районна Л€rнКа

територiапьноТ пiдсистеми). !

5. Сектор вiдповiдно до покJIаденш( на нього завдань:

5.1. Здiйснюе функцii постiйно дiючою оргаЕу управ.пiння цивlльног0
зa>исту районноТ ланки териюрiа.пьноi пiдсистеми.

5.2. Забезпечуе пiдготовку, скJIикання та проведення засiдань, а також

контроль за виконaнням рiшень lcoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки

та надзвиqйних сиryацiй, здiйснrое функцii робочою оргаIту (cekpeTapiary) такоi

KoMicii.

5.3. Забезпечуе ютовнiсть органiв управпiння та сил цивiльног0 захисту

районноi ланки територiальноi пiдсистеми до дiй за призначенЕям.
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5.4. РОЗРОбляе та подае на затвердження плани дiяльностi районноi ланки
ТеРИТОРiа.ПЬНОi пiдсистеми, iншlос планiв у сферi цивiльног0 з€lхисry, здiйснюе
контроль за ix виконанням.

5.5. Розробляе проекти районних програм у сферi цивiльною зaхисry
ЗОКРема спрямованLD( на зa>шст населення i територiй вiд надзвичайних сиryацiй
Та ЗаПОбiГання ik виникненню, зменшенЕя можJIивих втрат, надае цi програми у
ВСТаноВIIеному порядку на затвердження, забезпечуе монiторинг ix реалiзацii.

5.6. Органiзовуе та цроводитъ монiторинг надзвичайних сиryацiй,
ЗДiЙснюе прогIIозування iMoBipHocTi ik виникнення та визнача€ показники ризику.

5.7. Забезпечуе створення i напежне функцiоrryванЕя районних систем
gповiщення цивiльноп) заисту.

' 5.8. Забезпечуе здiйсненЕя оповiщення та iнфорrчryвання населення про
ЗаЦРОЗУ i виникненЕя надзвичаЙнIа:( ситуацiй, у тому числi в доступнiй для осiб з
вадами зору та слуху формi.

5.9. Гоrуе пропозицii щодо утворення районнlо< та комун€lпьних аварiйно-
РЯТУВальнЕх сJI}Dкб, здiЙснюе контроль за ix ютовнiстю до дiЙ за призначеннrIм.

,i,

5.10. Здiйсшое меюдичне керiвництво щодо утвореЕЕя та функцiонуванgя
териюрiапьних спецiалiзованих спулб цивiлъною захисту та територiа-гlьних

формуванъ цивiльною заJисту, здiйсlпое контроль за iх ютовнiстю до дiй за
призначенЕям.

5.1 1. Н4дае меюдичЕу допомоry органам з евакуацii щодо органiзацii
проведення евакуацii та пiдютовки районiв дJIя розмiщення евакуйованою
населенЕя i його життезабезпечення, а також зберiгання матерiальЕих i
кулътурних цiнностей.

5.I2. Органiзовуе навчанЕя з питанъ цивiльною зil(исту, техногенноi ла
пожежноi безпеки посадовID( осiб районноi державноi адмiнiстрацiТ, суб'ектiв
[0сподарювання, що наJIежатъ до сфери ii управлiння, керiвникiв та ik
заступникiв, здiйсшое пiдготовку населення до дiй у надзвиtIайних сиryацiях.

5.13. Органiзовуе пiдютовку органiв управпiння та сил цивiльног0 зЕtхисту

ланок територiапъноТ пiдсистеми до дiй за призначенням.

5.14. Здiйснюе контроль за проведенням праrстичноi пiдютовки ,на

пiдприемства)ь в установil( та органiзацiях шJIяr(ом узагальнення звiтiв про
проведення спецiапьню( об'еlстовпх навчаIIь (тренувань) з питань цивiльною
зa)шсту.

5.15. Здiйснюе за(оди радiацiйного, хiмiчною, бiологiчною, медичного

зilисту наоелення та iнженерною зilшсту територiй вiд наслiдкiв надзвичайних

сиryацiй.

5.16. Готуе пропозицii щодо вiднесення MicT до цруп цивiльноro зutхисту

д.lIя подання ik ДСНС Украihи.

5.17. Готуе пропозицii щодо вiднеiення суб'еlстiв юсподарювання, що
належать до сфери управпiння районнот державноi адмiнiстрацii, а також тих, що
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ЗН€lХОДЯТЬСЯ У пРиВатнiЙ вгrасностi, до категорii цивiльною захисту та надае ik
перелiк на затвердження у встановпеному порядку.

5.18. Визначае потребу та органiзовуе завчасне накопичення i пiдтримання
У ПОСТiЙнiЙ rотовностi засобiв iндивiдуальною за)исту дJIя населення, яке
ПРОЖивае у прогнозованих зон€лх хiмiчного забруднення i зонах спостереженЕя
сУб'еlстiв юсподарювання радiацiйноi небезпеки I i II катеюрiй, та формувань
ЦИвiльною за(исту, а також прил4дiв дозиметричною i хiмiчною контролю та
розвiдки.

5.19. ОрганiзовУе та здiйснюе заходи з пит€лнь створення, збереження i
використанЕя матерiапьнID( резервiв дJIя запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв
ц4дзвичайних сиryацiй.
'i 5.20. Органiзовуе виконання вимог законодавства щодо cTBopeнt. I,

Використання, утримання та реконструкцii фонду захисних споруд цивiльного
зФисту.

5.2|. Визначае потреби фонду за)(иснlD( споруд цивiльною захистуl планус
та органiзовуе роботи з дообладнання або спорудження в особливий перiод
пiдвальнlD( та iнших заглиблених примiщень дjIя укриття населеFня, органiзовуе
йою укриття.

5.22. Готуе рiшення про под€lJIьше використання зa>(исних

цивiлъног0 з€лхисту державноi та ко}tунапьноi вгrасностi.

5.2З. Органiзовуе облiк фонry зЕлхиснlD( споруд цивiлъног0 захисту.

5.24. Органiзовуе проведепЕя технiчноi iнвентаризацiТ за<исних
цивiльног0 зil(исту, викJIючення iх, за поюдженням iз ДСНС УкраiЪи, з

споруд

споруд
фонду

таких споруд.

5.25. Надае на запити заrrловникiв вихiднi данi та вимоги до завдань на

розробщу роздiлу iнженерно-технiчних зш<одiв цивiлъноrо з€lхисту у складi
мiстобудiвноi документацii та бере }цасть у пiдютовцi вихiдних даних дJlя

розробки роздi.гry iнженерно-технiчних за)(одiв цивiльЕою захисту у проеrстнiй

документацii.
р

5.26. Забезпечуе пiдтримання у ютовностi пунlсгiв управгriння районноi
державноi адмiнiстрацii, iх обладншlня засобами управлiння, органiзовУе

опер€]тивно-черюву службу в цiлодобовому режимi.

5.27. Розробляе та вrкивае за)(оди щодо забезпечення стапог0

функцiонуванЕя суб'ектiв юсподарювання, що продовжують свою дiялънiстъ В

особливий перiод.

5.28. Виконуе, у межa>( визначенID( повноважень, фу"*цiТ з управлiння
Йайномо що передано до сфери його упрашiння.

5.29. У режимi пiдвищеноi ютовностi дJIя единоi державноi сиотемИ

цивiльною захисту, районноТ ланки територiальноТ пiдсистеми:

- забезпечуе органiзацiю оповiщення 'органiв упраыriння та сил

цивiльноro зilисту районноi ланки територiа.тlьноi пiдсистеми, а також населеннrI
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Загрозу виникнення надзвичайноi сиryацii та iнформуе iх про дii у можливiй
на,дзвичайноi. сиryацii;

- фОрмУе оперативнi групи дJIя виявленЕя причин погiршення обстановки
та пiдготовки гtропозицiй щодо if нормалiзацii;

- ГOТУе РОЗпоряДчi документи, сцрямованi на посилення спостереження та
КОНТРОJIю за гiдрометеорологiчною обстановкою, сиryацiею на потенцiйно
небезпечних об'ект€лх, територii об'еrса пiдвищеноi небезпеки та./або за йою
МеЖаМи, територii на якiЙ icHye загроза виникнення геологiчних та
гiшrогеологiчних явищ i процесiв, а також здiйснюе постiйне прогнозування
можливостi виникнення нqдзвичйнlо( ситуацiй та ik масштабiв;

i - органiзовуе фуrrкцiонуванЕя постiв радiацiйною i хiмiчною
,!.
,спостереженЕя та розра}уIIково-аналlтичних цруп для здtйсненнrl спостереженIUI
За РадiаrдiЙною i хiмiчною обстановкою при загрозi i виникненнi надзвичайних
сиryацiЙ, пов'язаних з викидом (виливом) у довкiлля радiоактивних та
небезпечних хiмiчнш( речовин;

- уточнюе (у разi потреби) плани реаryванЕя на надзвичайнi сиryацii,
здiйснюе зa>(оди щодо запобiгання ix виникненню; jq

- уточнюе та здiйснюе за)(оди щодо захисту населення i територiй вiд
можJIивID( надзвичайнrх сиryацiй ;

- бере rIасть у зil(одil( iз приведення у ютовнiсть наявних сил i засобiв
цивiльною зФисту, ютуе пропозицii щодо заJгr{ення у разi потреби додаткових
сил i засобiв.

5.30. У режимi надзвичайноi сиryачii дJlя единоi державноi системи
цивiлъног0 захисту, районноi ланки територiапьноi пiдсистеми:

- забезпечуе органiзацiю оповiщення органiв упрашiння та сИл

цивiльногс зa>исту районноi ланки териюрiагlьноi пiдсистеми, а також населеннrI
про виникнення надзвичайноi сиryацii;

- ютуе розпорядчi документи щодо переведеншI районноТ лаНКИ

територiальноi пiдсистеми у режим надзвичайноТ сиryацii, про призначёння
керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноТ сиryацii та спецiалъноТ KoMicii
з лiквiдшIii наслiдкiв надзвичайноТ сиryацii, у разi прийняття рiшення про iT

утворення;

- органiзовуе роботи iз визначення зони надзвичайноi сиryацiТ;

здiйснюе постiйне прогнозування зони можливою пощиренIUI

надзвичайноТ сиryацii та масштабiв можJIивID( наслiдкiв;

- бере rIастъ в органiзацii аварiйно-ряryвапьних та iнших невiдкладних

робiЦ керiвництвi проведенЕяМ вiдновtllОв€Ulьних робiт з лiквiдацii наслiдкiв

надзвичайних сиryацiй;

- бере участь в органiзацii
постраждапою населення;

заходiв щодо життезабезпеченнrI
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бере ylacTb в органiзацiТ (у разi потреби) евакуацiйних заrодiв;

- бере )ласть в органiзаIдii р4дiадiйного, хiмiчною, бiологiчною,
iнженерною та медичною зФшсту населенЕя i територiй вiд наслiдкiв
надзвичайноТ сиryацii;

органiзовуе безперервний контроль за розвитком надзвичайноi сиryацii
та обстановкою на аварiйних об'еrстах i прилегJIих до HID( територiях;

- забезпечуе iнфорп,rування органiв упрашiння цивiльного за)шсту та
населенЕя про розвиток надзвичайноi сиryацii та за<оди, що здiйснюються.

5.31. У режимi надзвичйного стану - виконуе завдЕlння вiдповiдно до
Закону УкраТни <Про правовий режим надзвичайною стану)).,''Д
',' 5.32. Здiйснюе iншi повновalкенЕя у сферi цивiльною зil(исry, визначенi
законом.

6. Сектор мае право:

6.1. Заrгуlати до виконанЕя окремих робiц участi у вивченнi окремих
питань фахiвцiв та спецiагliстiв органiв виконaвчоi вгrади, пiдприемств, установ,
органiзацiй (за поюдженням -з ix керiвниками), цредставrihкiв iнститугiв
громадянською суспiльства.

6.2. Одержувати в установпеному законодавством порядку iнформацiю,

документи i матерiапи вiд державнLD( органiв та органiв мiсцевою
самоврядуванrrя, пiдприемств, установ, органiзшдiй незалежно вiд фор' власнОстi
та ik посадових осiб.

6.З. Скликати наради дIя сприянrrя здiйсненню покJIадених на сеКТОР

завдань.

6.4. Корисryватися iнформаIдiйними базаrrли данш( державних органiв,

державною системою урядовою зв'язку та iншими технiчними заСОбаМИ.

, 7. Сектор В установленому законодавством порядку та у межах

повнова)кенЬ взаемодiе з iншиМи структурними пiдроздiл€lми, апаратом районноi
державнОi 4дмiнiстрацii, органадаи мiсцевого самоврядування, територiальндми

органап{и MiHicTepcTB, iHrrпrx центрапьних органiв виконавчоi ВJIаДИ, а ТаКОЖ

пiдприемствалI\{и, установами та органiзацiями з метою створеЕIIя умов дJIя

провадження ,rо.пiдо"ноi та узгодженоi дiяльностi щодо cTpoKiB, перiодичностi

одержання i передачi iнформацii, необхiдноi дJIя на"пежного виконzlння

покJIадеНих на нього завдань та здiйснення запланованих за>содiв.

8. Сектор очоJIюе завiдувач, який цризначаеться на посаду i звiльня€ться з

посадИ головоIО рйонноТ державноi 4дмiнiстрацiТ згiдно iз законодавством про

державну службу за поподженням iз департаментом з пит€lнь цивiльного захисту

львiвсъкоi обласноi державнот 4дмiнiстрацii в установленому законодавством

порядку.
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9. Завiдувачсектору:

9.1. Здiйснюе керiвництво сектором, несе персональну вiдповiдальнiсть за
органiзшдiю та результати Його дiяльностi, сприяе створенню напежних умов
працi у ceKTopi.

9.2. Подае на затвердження головi районноi державноi адмiнiстрацii
положення цро сектор.

9.3. Розробляе посадову iнструкчiю спецiалiста сектору, визначае його
обов'язки.

9.4. IhaHye робоry celcтopy, вносить цропозицiТ щодо формування планiв
роботи районноТ державноi адмiнiстрацiТ.
i

, ,,i 9.5. Вживае заrодiв до удосконЕlпення органiзацiТ та пiдвищення
ефективностi роботи сектору.

9.б. Звiryе перед юловою районноi державноi адмiнiстрацiТ про виконання
покJIадених на сектор завдань та затверджених планiв роботи.

9.7. Може входити до скJIаду колегiiрайонноi державноi адмiнiстрацii.

9.8. Вносить пропозицii щодо розгJIяду па засiдан"r" *оfi.гii питань, що
наJIежать до компетенцii сектору, та розробJIяе проекти вiдповiдних рiшень.

9.9. Може брати ylacтb у засiданнях органiв мiсцевого самоврядування.

9.10. Представляе iнтереси сектору у взаемовiдносинах з iншими
структурними пiдроздiлаlrли рйонноi державноi 4дмiнiстрацii, територiальними
органапdи MiHicTepcTB, iнших централънш( органiв виконавчоi вJIади, органаI\dи

' мiсцевого сап,Iоврядiвання, пiдприемствами, установами та органiзацiями - За

доруЕIенням керiвництва районноi державноi адмiнiстрачii,

9.11. Подае керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацii пропозицii

щодо щ)изначенЕя на посад/ та звiльнення з посади у порядку, передбачеНOМУ

законодавством про державЕу слryжбу, спецiа.гliста сектору, присвоення йомУ

ранry державного службовця, його заохочення та притягненЕя до дисциплiнарноi
вiдповiдальностi.

9.I2. Проводить особистий прийом цромадян з питань, Що належать до
. повновскенъ секгору

9.13. Забезпечуе дотримання у ceкTopi правил внутрiшнього службовогО

розпорядку та виконавськоТ дисциплiни.

9.14. Здiйснюе iншi повноваженЕя, визначенi закОнОЙ.

10. Граничку чисельнiсть, фо"д оплати працi гlрацiвникiв сектору

визначае .brro"u районнот державноi qдмiнiстрацii у межa>( вiдповiдних

бюджетни)( призначень.

11. ШтатниЙ розпис та кошторис сектору затверджуе голова районноТ

державноi адмiнiстрацiТ.


