
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

САФ'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

«14» травня 2021                                                                                                                                      № 78 

 

Про організацію цивільного захисту  

в Саф’янівській сільській раді  

Ізмаїльського району Одеської області 

 

З метою реалізації повноважень, визначених статтями 26, 36 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частиною другою статті 19 Кодексу цивільного захисту 

України, організації та забезпечення цивільного захисту на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, визначення складу органів управління та сил 

цивільного захисту: 

 

1. Визначити, що основною метою організації цивільного захисту в Саф’янівської 

сільської ради є       забезпечення цивільного захисту населення та території громади. 

2. Визначити, що основними завданнями органів управління та сил цивільного 

захисту Саф’янівської сільської ради є: 

забезпечення готовності органів управління цивільного захисту, підпорядкованих їм 

сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 

навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 

виконання програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, 

забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, установ та організацій, 

зменшення можливих матеріальних втрат; 

опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів 

з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; 

прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, 

визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових 

ресурсах; 

створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та 

фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій; своєчасне та 

достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи; 

захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

гасіння пожеж; 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення; 

пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення; 

здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення; 

реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій, зокрема осіб (або їх сімей), що брали безпосередню участь у 

ліквідації цих ситуацій; 



 

інші завдання, визначені законодавством. 

3. Визначити структуру органів управління та сил цивільного захисту 

Саф’янівської сільської ради у  складі: 

3.1. Безпосереднє керівництво діяльністю Саф’янівської сільської ради з 

реалізації повноважень у  сфері цивільного захисту здійснює її голова. 

3.2. Постійно діючим органом управління цивільного захисту, до повноважень 

якого належить питання організації та здійснення заходів цивільного захисту є виконавчий 

комітет ради та головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами. 

3.3. Координацію діяльності органів та посадових осіб виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради, пов’язану з техногенно - екологічною безпекою, захистом 

населення і територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації здійснює Комісія з 

питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ТГ (далі - Комісія з 

питань ТЕБ та НС). 

3.4. Основними завданнями цивільного захисту визначити: 

проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, 

захисту населення і територій від них; 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; гасіння 
пожеж; 

проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих; 

 надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації. 

Для виконання цих завдань визначити склад сил цивільного захисту : 

- місцева та добровільна пожежна охорона; 

- спеціалізовані служби цивільного захисту (енергетики, захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин, інженерна, комунально-технічна, матеріального 

забезпечення, медична, зв’язку і оповіщення, протипожежна, торгівлі та харчування, 

технічна, транспортного забезпечення, охорони публічного (громадського) порядку); 

- територіальні, об’єктові формування цивільного захисту. 

3.5. Для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими  

невідкладними роботами у разі виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня 

керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є керівник об’єкта, а в разі 

поширення надзвичайної ситуації за межі об’єкта перший заступник голови Саф’янівської 

сільської ради. 

3.6. Визначити, що безпосередню організацію і координацію аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі її 

виникнення, здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у своїй діяльності керуватися 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406 «Про затвердження 

Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» та оперативно-технічної і 

звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (наказ МВС України 

від 05.11.2018 р. № 879), рішенням виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради «Про 

утворення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації». 

3.7. Визначити, що безпосередньо заходи з планування, підготовки та проведення 

евакуації населення Саф’янівської сільської ради здійснює Комісія з питань евакуації. 

Встановити, що Комісія з питань евакуації відповідає за планування евакуації, 

підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, підготовку органів з евакуації до 

виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і 

розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей. 

4. Затвердити Положення про цивільний захист Саф’янівської сільської ради. 

5. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної 



 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами: 

підготувати матеріали для обладнання та забезпечення функціонування 

консультаційних пунктів з  питань цивільного захисту у населених пунктах; 

спланувати навчання та облік керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 

На підставі визначеної потреби у навчанні забезпечити направлення до навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності                     Одеської області 

відповідних заявок. 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                             Наталія ТОДОРОВА 



 

                                                                                                               Затверджено 

Рішенням виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради  

від 14.05.2021 р. № 78 

 

Положення 

про цивільний захист Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області  

Загальна частина. 

Положення про цивільний захист територіальної громади регулює питання здійснення 

заходів цивільного захисту в ТГ, визначає склад органів управління та сил цивільного 

захисту, планування діяльності, порядок виконання завдань та організацію взаємодії. 

1.1. Основною метою створення і функціонування цивільного захисту 

Саф’янівської сільської ради є здійснення заходів щодо захисту населення і територій ТГ від 

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. 

2. Керівництво цивільним захистом Саф’янівської сільської ради здійснює голова 

територіальної громади. 

3. Органи управління та сили цивільного захисту. 

3.1. У складі цивільного захисту Саф’янівської сільської ради функціонують 

постійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи, сили 

цивільного захисту. 

3.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту до повноважень 

яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є: 

на місцевому рівні – виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради, головний 

спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами. 

Рівні надзвичайних ситуацій на території Саф’янівської сільської ради визначаються 

відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (постанова 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368). 

3.3. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться 

розпорядженням голови в умовах загрози або виникнення НС. 

У період дії надзвичайного стану в разі його введення Саф’янівська сільська рада 

функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням 

особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим 

надзвичайного стану” та іншими нормативно - правовими актами України. 

В особливий період Саф’янівська сільська рада функціонує відповідно до вимог 

Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно 

із Законами України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами України. 

4. Планування діяльності цивільного захисту Саф’янівської сільської ради. 

4.1. Для організації діяльності цивільного захисту Саф’янівської сільської ради, 

розпорядженням голови затверджується План основних заходів цивільного захисту на рік. 

4.2. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 

Саф’янівській сільській раді розробляються заходи з запобігання та реагування на 

прогнозовані надзвичайні ситуації, які передбачені Планом реагування на надзвичайні 

ситуації. 

4.3. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій. 

4.4. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного 

захисту Саф’янівської сільської ради під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних  

ситуацій зазначеними органами управління та  силами цивільного захисту  

відпрацьовуються плани такої взаємодії. 

Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності цивільного захисту 



 
Саф’янівської сільської ради здійснюється Ізмаїльським міськрайонним відділом Головного 

управлінням ДСНС                                       України в Одеській області. 

5. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій. 

5.1. З метою забезпечення здійснення заходів на території Саф’янівської сільської 

ради щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний 

моніторинг і прогнозування таких ситуацій. 

6. Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій ТГ. 

6.1. Організація оповіщення на території Саф’янівської сільської ради про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється виконавчим комітетом, 

керівниками суб’єктів господарської діяльності. 

6.2. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у 

своєчасному доведенні такої інформації до органів управління цивільного захисту, суб’єктів 

господарювання та населення ТГ. 

6.3. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

забезпечується шляхом: 

- В Одеській області створено систему  оповіщення «ОЗОН» для оповіщення керівного 

складу цивільного захисту міст, районів та територіальних громад. Оповіщення здійснюється 

через мобільні телефони користувачів з пункту управління керівника цивільного захисту 

області,                                через Інтернет ресурс, шляхом підключення до системи мобільних операторів, які 

функціонують в області. 

 

- функціонування в населених пунктах, а також місцях масового перебування людей 

сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передачі 

інформації з питань цивільного захисту. 

6.4. Виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради, головний спеціаліст з питань 

цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами, відповідно до Положення про порядок інформаційної взаємодії в межах 

територіальної підсистеми Урядової інформаційно- аналітичної системи з питань 

надзвичайних ситуацій, забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання 

населенню через засоби масової інформації оперативної інформації щодо дій в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

7. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. 

7.1. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення 

сил і засобів цивільного захисту суб’єктів господарювання, розташованих на території 

Саф’янівської сільської ради створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

7.2. Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, 

організацій, установ Саф’янівської сільської ради призначається керівник робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

7.3. Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій призначається у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого 

рівня – перший заступник сільського голови; 

7.4. До призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснює комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки 

виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного  захисту або оперативної 

групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим. 

7.5. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівником робіт, в разі 

необхідності, утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є його 

робочим органом. 



 
7.6.  До складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації входять 

працівники підрозділів Головного управління ДСНС України в Одеській області, які 

розташовані на території Саф’янівської сільської ради, керівники аварійно-рятувальних 

служб, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, представники 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками). 

7.7. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами 

локалізації і ліквідації наслідків аварії на об’єктах підвищеної небезпеки, а також планами 

залучення сил та засобів на гасіння пожеж. 

7.8. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання 

(добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до 

таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого 

об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

7.9. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, 

укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з 

урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох 

діб за рахунок суб’єктів господарювання Саф’янівської сільської ради, які їх створюють. 

8. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту. 

8.1. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні 

ситуації у Саф’янівської сільської ради організовується взаємодія з питань: 

визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів цивільного захисту, які 

залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх 

виконання; 

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту 

під час виконання завдань за призначенням; 

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління 

та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання 

допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами. 

8.2. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх 

можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на 

небезпечні події та надзвичайні ситуації у сфері відповідальності відповідної чергової 

служби організовується обмін інформацією з оперативно- черговою службою обласної 

державної адміністрації, оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами 

органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності (у разі їх створення), оперативно- координаційним центром Головного управління 

ДСНС України в Одеській області. 

8.3. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально 

призначені оперативні групи або представників, які залучаються до здійснення таких 

заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються 

головою Саф’янівської сільської ради. 

9. Забезпечення фінансування цивільного захисту Саф’янівської сільської ради. 

9.1. Забезпечення фінансування цивільного захисту Саф’янівської сільської ради 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів 

господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 

 


