ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
26.02.2019

№ 70

Про затвердження Положення про
Пирятинську міську ланку територіальної
підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Полтавської області
Відповідно до статей 36, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні“, статті 10 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину
державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 (із змінами), з метою реалізації
заходів цивільного захисту, визначення складу органів управління та сил
цивільного захисту, планування їх діяльності щодо ефективного захисту
населення і територій у разі загрози виникнення або при виникненні
надзвичайних ситуацій, порядку виконання завдань з організації взаємодії між
органами управління та силами цивільного захисту, виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про Пирятинську міську ланку територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області,
що додається).
2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та
підпорядкованим комунальним підприємствам забезпечити реалізацію
Положення, затвердженого цим рішенням.
3. Визначити таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
від 16.03.2018 № 95 „Про затвердження Положення про ланку територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Пирятинської міської
ради“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з
питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В.
Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
26.02.2019 № 70
ПОЛОЖЕННЯ
про Пирятинську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Полтавської області
Загальна частина
1. Це Положення визначає організацію, завдання, склад сил і засобів,
порядок діяльності Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області (далі - міська
ланка).
2. У цьому Положенні термін „міська ланка“ вживається у значенні
складової частини територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту, яка створюється в Пирятинській міській раді і до якої
входять органи управління та підпорядковані їй 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,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року
№ 11 (із змінами).
3. Метою створення та функціонування міської ланки є здійснення заходів
щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та
в особливий період в Пирятинській міській раді.
4. Завданнями міської ланки є:
забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їй сил
цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації або небезпечні події;
організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій
Пирятинської міської ради від надзвичайних ситуацій;
планування заходів цивільного захисту;
організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій;
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого
населення;
ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;
проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних
ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території міста,
оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на
основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та

фінансових ресурсах;
ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій,
надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної
ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;
навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної
ситуації;
організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;
здійснення заходів щодо створення, використання, утримання та
реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;
створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних
ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і
територій в особливий період;
здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
інші завдання, визначені законом.
Керівництво та загальна структура міської ланки
5. Безпосереднє керівництво діяльністю міської ланки здійснюється
міським головою.
6. До складу міської ланки входять органи управління та підпорядковані
їй сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання. Взаємодія
органів управління, сил цивільного захисту та суб’єктів господарювання
здійснюється відповідно до схеми Пирятинської міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області
(додаток 1).
7. Для координації діяльності органів місцевого самоврядування, суб’єктів
господарювання у сфері цивільного захисту функціонують:
на місцевому рівні – комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради.
на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій суб’єктів
господарювання;
Місцеві та об’єктові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій провадять свою діяльність, відповідно до положень про
них.
Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на
місцевому та об’єктовому рівні утворюється спеціальні комісії з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуації.
Для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на
місцевому та об’єктовому рівні утворюється штаб з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
Органи управління та сили цивільного захисту міської ланки
9. Управління міською ланкою здійснюють:

на місцевому рівні – виконавчим комітетом Пирятинської міської ради та
Пирятинським РС ГУ ДСНС України в Полтавській області.
на об’єктовому рівні – керівниками суб’єктів господарювання, а також
підрозділами (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються
(призначаються) відповідно до законодавства.
10. Для забезпечення управління, координації дій органів та
підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування
та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та
аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій
у місцевій ланці функціонують.
Чергові (диспетчерські) служби суб’єктів господарювання (у разі їх
утворення).
У разі виникнення надзвичайних ситуацій до організації заходів з
ліквідації їх наслідків залучаються представники заінтересованих органів
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Полтавської області.
11. До сил цивільного захисту місцевої ланки належать:
об’єктові та місцеві формування цивільного захисту;
об’єктові та спеціалізовані служби цивільного захисту.
Перелік сил цивільного захисту Пирятинської міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Полтавської області додається (додаток 2).
Облік сил цивільного захисту здійснює Пирятинський РС ГУ ДСНС
України у Полтавській області.
12. До складу міської підсистеми входять спеціалізовані служби
цивільного захисту міської ланки, що утворюються органами управління і
суб’єктами господарювання відповідно до законодавства.
Режими функціонування міської ланки
13. Режими функціонування міської ланки встановлюється відповідно до
статей 11-15 Кодексу цивільного захисту України, заходи з їх реалізації
визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня
2014 року № 11 (із змінами).
14. Переведення міської ланки у режим функціонування в умовах
особливого періоду здійснюються відповідно до актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.
Планування діяльності міської ланки
15. Міська ланка проводить свою діяльність відповідно до планів основних
заході цивільного захисту на рік.
16. Функціонування міської ланки та проведення заходів цивільного
захисту в особливий період здійснюються відповідно до плану цивільного
захисту на особливий період.
17. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій здійснюються на основі планів реагування на надзвичайні ситуації.
18. На об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і
ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.
Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
19. З метою забезпечення здійснення заходів із запобіганням виникненню
надзвичайних ситуацій на території міста проводиться постійний моніторинг і
прогнозування надзвичайних ситуацій.
Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій
20. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до сил цивільного
захисту, суб’єктів господарювання та населення і забезпечується шляхом
здійснення заходів, визначених у статті 30 Кодексу цивільного захисту України.
21. Міська ланка здійснює збір, підготовку, зберігання, оброблення, аналіз,
передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов’язана надавати
населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну
інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з
визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи
захисту від них.
Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій
здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.
Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків
22. Організація, залучення відповідних сил та засобів до робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, призначення керівника таких робіт
здійснюються відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення
про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 (із змінами), та інших
нормативно-правових актів.
Забезпечення фінансування міської ланки
23. Сили 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 запобігання її виникненню в автономному режимі протягом не
менше трьох діб.
Керуючий справами
виконкому міської ради

Л.В.Кочур

Додаток 1
До Положення про Пирятинську міську
ланку територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту
Полтавської області
СХЕМА
Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Полтавської області
Заступник міського
голови з питань
діяльності виконкому
міської ради
Пирятинська міська
евакуаційна комісія
Евакуаційні органи

Комісія з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій Пирятинської міської ради

Міський голова – керівник міської
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ

Спеціальна комісія з ліквідації
надзвичайних ситуацій
Пирятинської міської ради

Виконавчий комітет Пирятинської
міської ради
Головний спеціаліст з питань
цивільного захисту та
мобілізаційної роботи виконкому
міської ради
Органи управління
спеціалізованих служб
ЦЗ місцевого рівня

Оперативно-чергова
служба
Пункт управління

Пирятинський РС ГУ
ДСНС України у
Полтавській області
Оперативно-рятувальна
служба
ДПРЧ-19 ДПРЗ-3
ГУ ДСНС України у
Полтавській області

Місцеві формування
ЦЗ міського
підпорядкування
Суб’єкти господарювання, що
належать до сфери управління
ЦЗ

Керуючий справами
виконкому міської ради

Л.В.Кочур

Керівник робіт
Штаб з
ліквідації НС

Додаток 2
До Положення про Пирятинську міську
ланку територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту
Полтавської області
ПЕРЕЛІК
сил цивільного захисту Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області
№
з/п

Найменування
підрозділу та відомча
(територіальна)
належність

1

2

1

ДПРЧ-19 ДПРЗ-3
ГУ ДСНС України у
Полтавській області

2

Пирятинська дільниця
ПАТ „Лубнигаз“

3

Найменування
формувань

Місце
розташування
та телефон

3
4
І. АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ
Пожежно-рятувальна
м.Пирятин,
частина
вул.Архітектора
хітріна, 56
тел. 101
Аварійном.Пирятин,
диспетчерська служба
вул.Пушкіна,
32, тел. 104

Чисельність
формування
(Чисельність
чергової
зміни)
5

Завдання, які
виконує
формування,
райони (об’єкти)

5

Гасіння пожеж

5 /4

Забезпечення
безаварійного та
безперебійного
газопостачання

ІІ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Виконавчий комітет
Спеціалізована служба
м.Пирятин,
2/Пирятинської міської із захисту
вул.Соборна 21,
ради
сільськогосподарських
тел. 3-22-70
тварин і рослин

4

Пирятинська філія
ПАТ
„Полтаваобленерго“

Спеціалізована служба
енергетики

м.Пирятин,
вул.Соборна,
40, тел. 2-03-44

35/4

5

Комунальне
підприємство
„Каштан“

Комунально-технічна
спеціалізована служба

вул. Героїв
Майдану, 8,
тел. 2-03-91

10/-

6

Здійснення
заходів по
захисту рослин,
продукції
рослинництва на
території
Пирятинської
ОТГ
Ліквідація
наслідків НС,
пов’язаних з
аваріями на
мережах та
об’єктах
паливноенергетичного
комплексу
Пирятинської
ОТГ
Ліквідація
наслідків НС,
пов’язаних з
аваріями на
мережах та
об’єктових
житловокомунального
господарства
Пирятинської
ОТГ

6

Виконавчий комітет
Пирятинської міської
ради

Інженерна
спеціалізована служба

м.Пирятин,
вул.Соборна 21,
тел. 3-22-70

2/-

7

Виконавчий комітет
Пирятинської міської
ради

Спеціалізована служба
торгівлі та харчування

м.Пирятин,
вул.Соборна 21,
тел. 3-22-70

2/-

8

Комунальне
підприємство
Пирятинська
центральна районна
лікарня Пирятинської
районної ради

Медична
спеціалізована служба

вул.
Визволення, 54,
2-01-20

2/2

9

Виконавчий комітет
Пирятинської міської
ради

Спеціалізована служба
зв’язку і оповіщення

м.Пирятин,
вул.Соборна 21,
тел. 3-22-70

2/-

10

Пирятинське ВП
Гребінківського ВП
ГУНП України в
Полтавській області

Спеціалізована служба
охорони громадського
порядку

м.Пирятин,
вул. Зоряна ,7,
тел. 2-05-90

2/1

11

Пирятинський РС ГУ
ДСНС України в
Полтавській області

Протипожежна
спеціалізована служба

м.Пирятин,
вул.Архітектора
хітріна, 56
тел. 101

22 /4

Здійснення
заходів із
інженерного
забезпечення та
проведення
аварійновідновлювальних
робіт на
території
Пирятинської
ОТГ
Здійснення
заходів щодо
забезпечення
населення
постраждалих
районів
продуктами
харчування та
товарами першої
необхідності у
разі НС на
території
Пирятинської
ОТГ
Надання
невідкладної
медичної
допомоги в
районі
проведення
рятувальних та
інших
невідкладних
робіт на
території
Пирятинської
ОТГ
Забезпечення та
відновлення
зв’язку під час
ліквідації
наслідків НС
оповіщення про
загрозу та
виникнення НС
на території
Пирятинської
ОТГ
Забезпечення
громадського
порядку та
охорона
матеріальних
цінностей в ході
ліквідації НС на
території
Пирятинської
ОТГ
Проведення
аварійнорятувальних
робіт, гасіння

пожеж на
території
Пирятинської
ОТГ
ІІІ. ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
11/3
12

ТОВ „Пирятинський
сирзавод“

Рятувальна ланка

13

ТОВ „Пирятинський
сирзавод“

Медична ланка

14

ТОВ „Пирятинський
сирзавод“

Ланка пожежогасіння

м.Пирятин,
вул.Сумська, 1,
тел. 2-86-57
м.Пирятин,
вул.Сумська, 1,
тел. 2-86-57
м.Пирятин,
вул.Сумська, 1,
тел. 2-86-57

6/3

5/3

4/3
15

ТОВ „Пирятинський
сирзавод“

16

ТОВ
„Сільськогосподарське
підприємство
„Комбікормовий
завод“

Пост радіаційного та
хімічного
спостереження

м.Пирятин,
вул.Сумська, 1,
тел. 2-86-57

Аварійно-технічна
ланка

м.Пирятин,
вул.Соборна,
52, тел. 2-86-57

Організація і
проведення
рятувальних та
інших
невідкладних
робіт
Надання
медичної
допомоги
Локалізація і
тушіння пожеж
Збирання,
узагальнення та
обробка
інформації про
фактичну
радіаційну та
хімічну
обстановку

12/5
Організація і
проведення
аварійнотехнічних робіт

ІV. СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
22/5
Проведення
аварійном.Пирятин,
рятувальних та
ДПРЧ-19 ДПРЗ-3
Сили цивільного
вул.Архітектора
відновлювальних
17 ГУ ДСНС України у
захисту
хітріна, 56
робіт
на
Полтавській області
тел. 101
території
Пирятинської
міської ради

Керуючий справами
виконкому міської ради

Л.В.Кочур

