
Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

від 19.05.2021 р.  № 
 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про спеціалізовані служби цивільного захисту   

Коростенської міської територіальної громади 
 

1. Відповідно до статті 25 Кодексу цивільного захисту України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 року № 469 «Про 

затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» 

спеціалізовані служби цивільного захисту утворюються для проведення 

спеціальних робіт і заходів цивільного захисту та їх забезпечення, що 

потребують залучення фахівців певної спеціальності, техніки і майна 

спеціального призначення. 

2. Завдання, організація і діяльність служб цивільного захисту 

визначаються Положеннями про служби, які розробляються начальниками 

служб і погоджуються з відділом з питань цивільного захисту виконавчого 

комітету міської ради, затверджуються міським головою - керівником  ланки 

Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області. 

3. Основними завданнями спеціалізованих служб є: 

участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів 

цивільного захисту на особливий період; 

здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб до 

функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду; 

підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, 

ланок, груп, команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх 

забезпечення; 

організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки 

фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби; 

підтримання у готовності техніки і 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 підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до 

таких робіт і заходів; 

організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного 

захисту ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської 

області, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів. 

Для виконання специфічних завдань кожна служба, як у мирний так і в 

особливий період, створює формування цивільного захисту: 



аварійно-рятувальні загони, команди, групи, ланки та інші необхідні 

формування залежно від своєї специфіки. 

В той же час кожна служба у відповідності до специфіки своєї діяльності 

виконує властиві тільки їй завдання, які відображаються в Положенні про 

службу.  

           4. Специфіка завдань спеціалізованих служб цивільного захисту 

Коростенської міської територіальної громади: 
 

Служба зв’язку і оповіщення: 

        організовує взаємодію з центрами управління операторів 
телекомунікацій;  
        організовує та здійснює заходи щодо забезпечення стійкого 
функціонування технічних засобів автоматизованих систем централізованого 
оповіщення; 
        здійснює оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій органів управління, суб’єктів господарювання, що 
розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, а також населення, яке проживає в 
прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступний для осіб з вадами зору 
та слуху формі; 
        забезпечує функціонування в місцях масового перебування людей 
сигнально-гучномовних пристроїв та інформаційних табло для висвітлення 
інформації з питань цивільного захисту; 
        визначає шкоду, заподіяну технічним засобам оповіщення внаслідок 
виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, 
необхідних для проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних 
робіт, а також повного відновлення пошкоджених технічних засобів 
оповіщення; 
        організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених 
технічних засобах оповіщення; 
        забезпечує зв’язком сили цивільного захисту під час проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт; 
        забезпечує надійним зв’язком органи управління і сили цивільного 
захисту в умовах надзвичайних ситуацій. 

  

Протипожежна служба: 
        проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) 
надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів 
евакуації; 
        проводить першочергові (невідкладні) роботи в осередках пожеж, їх гасіння, а 
також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха; 
        забезпечує органи управління і сили протипожежної служби необхідними 
матеріально-технічними засобами для запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі виникнення таких ситуацій; 
       визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 



       координує дії з планування та здійснення організаційних та інженерно-

технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і 

територій. 
 

Медична служба: 

       організовує медичне забезпечення, надає медичну допомогу постраждалим 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів 
цивільного захисту; 

       організовує взаємодію сил і засобів відомчих підрозділів, які залучені для 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

       надає екстрену медичну допомогу пораненим та постраждалим у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює медичне сортування поранених; 
       організовує евакуацію постраждалих у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань; 

       організовує роботу закладів охорони здоров’я під час прийому великої 

кількості поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

       здійснює забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими 

засобами, виробами медичного призначення, профілактичними засобами, 

препаратами крові; 

       ізолює інфекційних хворих і контамінових осіб, проводить їх санітарну 

обробку і деконтамінацію та надають екстрену медичну допомогу; 

       організовує та здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та 

контроль і протиепідемічні заходи під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

       створює резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення для 

забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

       організовує та здійснює медичні профілактичні заходи серед населення та 

особового складу підрозділів цивільного захисту; 

       збирає та аналізує статистичні дані щодо заходів з медичного забезпечення 

під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

       проводить постійну роботу з підвищення кваліфікації медичного персоналу 

системи екстреної медичної допомоги, організовує навчання та тренування 

системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 

       навчає немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної 

допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

       збирає, аналізує, узагальнює дані про медичну і санітарно-епідемічну 

обстановку, прогнозує її розвиток у районах виникнення надзвичайних 

ситуацій, осередках ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а 

також у місцях тимчасового розміщення евакуйованого населення. 

 

Служба охорони громадського порядку: 
       бере участь відповідно до компетенції у забезпеченні громадського порядку, 
безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні 
майна, що залишилося без нагляду в таких зонах; 



      повідомляє виконавчий комітет міської ради, територіальні органи 
міністерств і відомств України і громадські об’єднання про небезпечні події та 
надзвичайні ситуації; 
      надає допомогу у відселенні людей з місць небезпечних для проживання, 
проведенні евакуації населення; 
      бере участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій. 
 

Комунально-технічна і інженерна служба: 
      проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози 
виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та 
маршрутів евакуації; 
      визначає шкоду, заподіяну об’єктам комунальної сфери і нерухомому 
майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в 
матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених 
(зруйнованих) об’єктів; 
      здійснює розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів 
евакуації; 
      організовує та здійснює організаційно-технічні заходи щодо підвищення 
стійкості комунально-енергетичних мереж, проводить невідкладні аварійно-
відновлювальні роботи на них та їх спорудах; 
      здійснює посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг, а також 
очищення зливової каналізації та дренажних систем, зливостоків, систем 
поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів; 
      організовує підвезення (подачу) питної та технічної води у зони, де 
здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 
та ліквідації їх наслідків; 
      організовує будівництво протизсувних, протиповіневих та інших 
інженерних споруд спеціального призначення; 
      організовує обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і 
транспортних комунікацій, здійснює заходи щодо їх безпечної експлуатації; 
      здійснює інженерне забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх 
розташування під час висування до зон надзвичайних ситуацій, зон 
можливого ураження та на визначені об’єкти для виконання робіт; 
      здійснює методичне забезпечення робіт і заходів під час будівництва та 
інженерного захисту об’єктів і територій; 
      веде облік спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, залучає її до проведення 
таких робіт. 
 

Служба енергетики: 

      організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на 

пошкоджених об’єктах мережі електропостачання; 

      забезпечує енергопостачання сил цивільного захисту під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 



      забезпечує енергопостачання суб’єктів  господарювання, що 

забезпечують життєдіяльність населення; 

      визначає шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання паливно -

енергетичного комплексу внаслідок виникнення надзвичайних 

ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення 

аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт, а також 

повного відновлення їх функціонування; 

      координує заходи, які здійснюються суб’єктами господарювання 

незалежно від форм власності, щодо дотримання встановленого режиму 

світломаскування в особливий період. 
 

Служба торгівлі та харчування: 

       розробляє та здійснює заходи щодо захисту продовольства і промислових 
товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій; 
       організовує закладення продовольства до захисних споруд цивільного 
захисту та на пункти управління; 

       забезпечує продовольством і промисловими товарами першої необхідності 
особовий склад цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних 
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. 
 
          5. Для повсякденного безпосереднього керівництва діяльністю служби в 

кожній з них створюється штаб, який є основним органом управління 

начальника служби. 

          6. Для забезпечення розподілу обов’язків серед керівництва служби, на 

кожну особу розробляються функціональні обов’язки, а для безпосередніх 

виконавців розробляються відповідні інструкції. 

Планування заходів щодо забезпечення дій служби відображається у 
«Плані реагування на надзвичайні ситуації  спеціалізованої служби цивільного 

захисту» і «Плані цивільного захисту на особливий період». 

         Плани служби цивільного захисту розробляються її начальником штабу 

та затверджується начальником служби за погодженням з начальником 
відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради . 

 

 

 

   Керуючий справами виконкому                                    Андрій ОХРІМЧУК 


