
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

САФ'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

«14» травня 2021                                                                                                                    № 66 

 

Про утворення, завдання та функції формувань  

цивільного захисту Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Відповідно до статей 19, 119 Конституції України, статей 26, 36 Закону України «Про 

органи місцевого самоврядування», на виконання вимог статей 19, 26  Кодексу цивільного 

захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. № 787 «Про 

затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», 

наказу МВС України від 31 січня 2015 року № 113 «Про затвердження Примірного 

положення про формування цивільного  захисту» для проведення великих обсягів робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а 

також для проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості 

населення і техніки, виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити формування цивільного захисту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області на базі об’єктових формувань цивільного захисту підприємств, 

установ і організацій, які розташовані на території сільської ради, незалежно від форм 

власності та підпорядкованості . 

 

2. Затвердити Положення про формування цивільного захисту Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  (додається). 

 

3. Затвердити Розрахунок об’єктових формувань цивільного захисту (додається). 

 

4. Затвердити Організаційну структуру та оснащення об’єктових формувань  цивільного 

захисту (додається). 

 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Саф’янівській сільській голова      Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області  

від 14.05.2021 р. 

№ 66 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                      ПОГОДЖЕНО 

Директор департаменту з                                                                        Начальник Головного управління 

питань цивільного захисту,                                                                    ДСНС України в Одеській області 

оборонної роботи та взаємодії з                                                            полковник служби  цивільного захисту 

правоохоронними органами  

Одеської облдержадміністрації                                         

______________  С.М. Готко                                                                         _________________  В.В. Шулюк 

 

______________ 2021 року                                                                            _________________  2021 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про формування цивільного захисту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Формування цивільного захисту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області (далі – формування) – це позаштатні підрозділи, які утворюються 

суб’єктами господарювання на не професійній основі згідно з вимогами Порядку утворення, 

завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. №  787 (далі – Порядок), для проведення великих 

обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли 

внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також проведення 

відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості населення і техніки. 

1.2 У своїй діяльності формування керуються Конституцією України, Законами 

України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 

іншими актами законодавства України та цим Положенням. 

 

2.Основні завдання, функції та права формувань цивільного                                захисту 

2.1. Основними завданнями формувань є: 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

надзвичайних ситуацій (крім аварійного обслуговування суб’єктів господарювання та 

окремих територій), у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або 

терористичних актів; 

проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої кількості 

людей і техніки у мирний час та в особливий період; 

здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало від 

надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів; 

виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що 

виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об’єктах підвищеної небезпеки; 

проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної 

обробки людей; 

інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного 

захисту; 



забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту; 

обслуговування захисних споруд цивільного захисту: 

проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної ситуації; 

пошук, рятування та надання до медичної допомоги постраждалим; 

здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що 

виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів; 

рятування матеріальних та культурних цінностей; 

здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів 

життєзабезпечення населення; 

санітарне очищення та знезараження території. 

2.3. Формування мають право на: 

отримання від органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання 

інформації, необхідної для проведення робіт з цивільного захисту; 

безперешкодний доступ на об'єкти суб'єктів господарювання і їх територію для 

виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які перебувають 

у зоні надзвичайної ситуації. 

2.4. Керівник Саф’янівської сільської ланки Ізмаїльської районної ланки  

територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та керівники суб’єктів господарювання, що утворюють 

формування, можуть визначати для формувань інші завдання та функції залежно від їх 

функціонального призначення. 

2.5. Порядок розгортання та приведення у готовність формувань визначається 

планами приведення у готовність цих формувань. 

 

3. Керівництво формуваннями цивільного захисту 

3.1. Безпосереднє керівництво формуванням здійснює його командир (начальник), 

який призначається рішенням керівника Саф’янівської сільської ланки Ізмаїльської районної 

ланки  територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або  керівника суб’єкта господарювання, що 

утворив таке формування, відповідно до укладеного трудового договору суб’єкта 

господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань. 

3.2. Командир (начальник) формування у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим положенням. 

3.3. Командир (начальник) формування зобов’язаний: 

здійснювати керівництво формуванням; 

визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування; 

забезпечувати рівень готовності формувань до дій за призначенням; 

співпрацювати за дорученням голови районної державної адміністрації або суб’єкта 

господарювання, що утворив таке формування, з іншими формуваннями; 

аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування; 

звітувати керівництву про проведену роботу; 

організовувати та проводити підготовку працівників формування до дій у 

надзвичайних ситуаціях; 

здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та завдань, 

покладених на формування. 

3.4. Командир (начальник) має право: 

брати участь у розробленні документів, пов'язаних із діяльністю формування; 

надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи формування, 

покращення умов праці, матеріального стану та соціального захисту його працівників; 



надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на 

працівників. 

 

4. Організаційна структура формувань цивільного захисту 

4.1. Організаційна структура територіальних та об’єктових формувань визначається  

керівником  Саф’янівської сільської ланки Ізмаїльської районної ланки  територіальної 

підсистеми ЄДСЦЗ та суб’єктами господарювання, які утворили ці формування, з 

урахуванням Примірного розрахунку створення територіальних та об’єктових формувань 

цивільного захисту та рекомендованих організаційних структур та оснащення формувань 

цивільного захисту, затверджених наказом  Міністерства внутрішніх справ України  від 

31січня 2015 року № 113. 

4.2. Керівник  Саф’янівської сільської ланки Ізмаїльської районної ланки  

територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та керівники суб’єктів господарювання в залежності від 

можливостей можуть змінювати кількість техніки і працівників в організаційних структурах 

територіальних та об’єктових формувань в межах, що дозволяє цим формуванням 

виконувати завдання за призначенням.  

 

5. Порядок оснащення формувань цивільного захисту технікою і майном 

5.1. Табель оснащення формування технікою і майном розробляється на підставі 

визначеної організаційної структури формування, а також Порядку забезпечення населення і 

працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами 

індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і 

хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 

2002 р. № 1200.  

5.2. Забезпечення формувань цивільного захисту технікою і майном здійснюється за 

рахунок спеціальної техніки і майна, що використовується у виробничій діяльності суб’єкта 

господарювання.  

5.3. За працівниками закріплюються визначені для використання під час проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка і майно суб’єктів 

господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у положеннях про 

відповідне формування. 

5.4. Облік техніки і майна, визначених для використання під час проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, ведеться суб’єктами господарювання, що 

утворили формування. 

 

_________________________________________________________ 

                                              



                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                         рішенням виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради  

                                                         Ізмаїльського району Одеської області  

                                                         від 14.05.2021 р.  № 66 

 

РОЗРАХУНОК 

об'єктових формувань цивільного захисту Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

  

№ 

з/п 

Назва служби, яка 

відповідає за 

формування 

База створення Назва формувань, (кіл/чисел) 

1 
Пожежно-рятувальна 

служба 

 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС 

України в Одеській області 
Команда пож. гасіння 2/40  

2 
Служба оповіщення та 

зв’язку 

СЛД № 1Одеської філії 

ПАТ«Укртелеком» 
Стаціонарно-аварійно-відновлювальна ком. 1/5 

3 Медична служба 
КПН Саф’янівської сільської ради 

«Центральна районна лікарня»  

Сандружини 20/220, санпости 20/60, ОПД 1/330 

 

4 
Служба охорони 

громадського порядку 

Ізмаїльський районний відділ поліції ГУ 

НП в Одеській області  
Команда ОГП 1/50,  Групи ОГП 20/200 

5 
Комунально-технічна  

служба  
ТОВ «Євродор» 
 

Команда з ремонту і відбудові доріг мостів 1/20 

Загальна команда по розборці завалів  1/50 

6 
Автотранспортна служба 

 
ПП «Ізмаїлавтоінвест» Автоколона для перевезень людей 1/22 

7 
Служба торгівлі  та 

харчування 

Відділ сільського господарства та 

економіки Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльська райспоживспілка 

Пересувний пункт харчування 1/10 

Пересувний пункт продовольчого постачання 3/10  

Пересувний пункт речового постачання 1/10 

8 Служба енергетики   
Ізмаїльський  РЕМ ПАТ 

«Одесаобленерго» 
Аварійно-технічна команда 1/45 

9 
Служба захисту рослин 

та тварин 

Відділ сільського господарства та 

економіки Саф’янівської сільської ради 

Бригади захисту:  

тварин 2/35 



№ 

з/п 

Назва служби, яка 

відповідає за 

формування 

База створення Назва формувань, (кіл/чисел) 

Ізмаїльське міжрайонне управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Одеській 

області 

рослин 2/35 

10 
Служба матеріально-

технічного забезпечення 

 

Фінансове управління Саф’янівської 

сільської ради 

 

Команда спеціалістів 1/11 

11 Інженерно служба 

Управління житлово-комунального 

господарства, капітального будівництва, 

дорожного господарства та 

інфраструктури Саф’янівської сільської 

ради 

Команда по обслуговуванню та ремонту водопровідної мережі 2/10 

Ланки по обслуговуванню сховищ 1/10  

Інженерні команди ОСГД 10/120 

12 Технічна служба ІУВГ Команда спеціалістів 1/10 



 
                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                       рішенням виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради  

                                                                                       Ізмаїльського району Одеської області  

                                                                                       від 14.05.2021 р. № 66 
 

Організаційна структура та оснащення об’єктового  

формування цивільного захисту Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Рятувальна група – 24 особи: 

командир; 

хімік-розвідник;  

розвідник-дозиметрист; 

3 санітарних поста по 3 особи ( командир і 2 сандружинники); 

3 рятувальних ланки по 4 особи (командир, 2 рятувальники, 1 різальник металу). 

Оснащення: 

пристрій для різання металу – 3, пояс рятувальний з карабіном – 6, лопата металева 

штикова – 6, лопата металева совкова – 6, кувалда – 3, лом звичайний – 3, кіркомотига 

важка – 3,  ноші санітарні – 3. 

 

Група водопровідно-каналізаційних  мереж  - 7 осіб: 

командир; 

ланки: 

сантехніків (командир, 2 слюсарів-сантехніків); 

механізації (командир, 2 водії). 

Оснащення: 

ескаватор, ремонтно-водопровідна машина, вантажний автомобіль. 

 

Електротехнічна група - 13 осіб: 

командир; 

ланки:  

механізації (командир, водій, 2 кранівники, 2 електрики); 

електромонтерів (командир, 5 електромонтерів). 

Оснащення: 

автокран, електростанція, автопідіймач. 

 

Ланка з підвезення води № 1 - 3 особи: 

командир – водій; 

2 водії. 

Оснащення: 

автоцистерни – 2, вантажний автомобіль з бочкою. 

 

Ланка з підвезення води № 2 - 3 особи: 

командир – водій; 

водії - 2. 

Оснащення: 

автоцистерни – 2, вантажний автомобіль з бочкою. 


