
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
___19.12.2018__                                                                                                   №__470__

м. Лиман

Про утворення формувань

цивільного захисту

        Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 року

№  787  «Про  затвердження  Порядку  утворення,  завдання  та  функції  формувань

цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ  України від 31.01.2015

року № 113 “Про затвердження Примірного положення  про формування цивільного

захисту” та з метою оперативного проведення  аварійно-рятувальних заходів, дієвого

реагування  на  надзвичайні  ситуації  техногенного  чи  природного  характеру,

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий

комітет міської ради: 

ВИРІШИВ:
Затвердити

        1.Положення  про  формування  цивільного захисту (додаток 1).

        2.План  приведення  у  готовність,  порядок  розгортання  формувань  цивільного

захисту та суб’єкт,  на якому  буде  розгортатись  дане формування  (додаток 2).

        3.Персональний склад членів формувань  цивільного захисту (додаток 3).

        4.Сили та засоби, техніка, обладнання формувань  цивільного захисту, які будуть 

залучатись  на  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  техногенного  чи  природного 

характеру  (додаток 4).

        5.  Рекомендувати  керівникам  підприємств,  установ  та  організацій  Лиманської

об'єднаної  територіальної  громади  ,  які  виділяють  сили  і  засоби,  відпрацювати

необхідну документацію та постійно  підтримувати  у готовності техніку і механізми

та  до  01.03.2019 року  надати  відділу  з  питань  ЦЗ,  мобілізаційної  роботи  та

військового  обліку  виконавчого  комітету  міської ради  інформацію  про  об’єктові

формування цивільного захисту. 

       6.Координацію  роботи  та  узагальнення  інформації  щодо  виконання  цього

рішення покласти на  відділ з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи та військового обліку

виконавчого комітету міської ради

       7. Контроль  за виконанням  цього  рішення  залишаю  за собою.

 

Міський голова                                                                                   П.Ф. Цимідан



Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
__19.12.2018__ № ______470__

Положення
про формування цивільного захисту

І. Загальні положення.

1. Формування цивільного захисту (далі - формування) - позаштатні підрозділи,

які  утворюються  суб’єктами  господарювання  на  непрофесійній  основі  згідно  з

вимогами  Порядку  утворення,  завдань  та  функцій  формувань  цивільного  захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2013 року №

787  (далі  -  Порядок),  для  проведення  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 населення і техніки.
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.

ІІ. Основні завдання, функції та права формувань цивільного захисту.

1. Основними завданнями формувань є:

-  проведення  аварійно-рятувальних та  інших невідкладних робіт  і  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 шкідливих і  небезпечних факторів,  що

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

- гасіння великих пожеж;

-  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.

2. Відповідно до покладених завдань основними функціями формувань є:
- проведення загальної та  спеціальної розвідки  у зоні надзвичайної ситуації;
- пошук, рятування та надання домедичної 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.

3. Формування мають право на:

-  отримання  інформації  про  надзвичайну  ситуацію  та  заходи  необхідної

безпеки;

-  безперешкодний  доступ  на  територію  суб'єктів  господарювання,  що

постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

-  вимогу  від  усіх  осіб,  які  перебувають  у  зоні  надзвичайної  ситуації,

дотримання встановлених норм безпеки.

4. Керівники органів  державної  влади,  органів  місцевого самоврядування та

суб'єктів  господарювання,  що  утворюють  формування,  можуть  визначати  для
формувань інші завдання та функції залежно від їх функціонального призначення.

5. Порядок розгортання та приведення у готовність формувань визначається

планами приведення у готовність цих формувань.

ІІІ. Керівництво формуваннями цивільного захисту.
1.  Безпосереднє  керівництво  формуванням  здійснює  його  командир

(начальник), який призначається рішенням органу державної влади, органу місцевого
самоврядування  або  суб'єкта  господарювання,  що  утворив  таке  формування,
відповідно  до  укладеного  трудового  договору  суб'єкта  господарювання  згідно  з
рішенням про утворення таких формувань.

2. Командир (начальник) формування зобов'язаний:
- здійснювати керівництво формуванням;
- визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;
- забезпечувати рівень готовності формування до дій за призначенням;

-  співпрацювати  за  дорученням  керівника  органу  державної  влади,  органу
місцевого  самоврядування,  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. Командир (начальник) має право:

- брати участь у розробленні документів, пов'язаних з 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.

IV. Організаційна структура формувань цивільного захисту.

1. Організаційна  структура  територіальних  та  об'єктових  формувань

визначається  органами  державної  влади,  органами  місцевого  самоврядування  та

суб'єктами господарювання, які утворили ці формування. 

         2. Переліки об'єктових формувань цивільного захисту (найменування формувань

та кількість працівників, які залучаються до них) на об'єктах, що належать до сфери



управління  центральних  органів  виконавчої  влади,  на  які  покладається  утворення

функціональних  підсистем  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту,

визначаються у положеннях про такі функціональні підсистеми, що затверджуються у
встановленому порядку.

     3.  Органи  державної  влади,  органи  місцевого  самоврядування  та  суб'єкти

господарювання,  які  утворили  формування,  залежно  від  можливостей  можуть

змінювати кількість техніки і працівників в організаційних структурах територіальних

та  об'єктових  формувань  в  межах,  що  дозволяють  цим  формуванням  виконувати

завдання за призначенням.

V. Порядок оснащення формувань цивільного захисту технікою і майном.

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 року № 1200.

2.  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,

З.  Облік  техніки  і  майна,  визначених  для  використання  під  час  проведення

аварійно-рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт,  ведеться  суб'єктами

господарювання, що утворили формування.

Положення  розроблено відділом з  питань  цивільного  захисту,  мобілізаційної

роботи та військового обліку

Начальник відділу з питань ЦЗ, 

мобілізаційної роботи та військового обліку 

виконавчого комітету міської ради В.І.Титаренко

Керуючий справами                                                                           Р.О.Малий



Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
____19.12.2018_ № ____470______

План
приведення у готовність, порядок розгортання формувань  цивільного захисту та

суб’єкт,  на якому  буде  розгортатись  дане формування

Формування цивільного захисту (далі - формування) - позаштатні підрозділи,
які  утворюються  суб’єктами  господарювання  на  непрофесійній  основі  згідно  з
вимогами  Порядку  утворення,  завдань  та  функцій  формувань  цивільного  захисту,
затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  України  від  13  жовтня  2013   року
№ 787 (далі  -  Порядок),  для проведення 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 населення і техніки.

Базою   для  створення  формувань  є   підприємства,  установи  та  організації
Лиманської об'єднаної територіальної громади .

Керівництво   діями  формувань  цивільного  захисту  міста  здійснює   перший
заступник  міського голови.

Збір  формування  цивільного  захисту  Лиманської  об'єднаної  територіальної
громади здійснюється через відділ з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи та військового
обліку виконавчого комітету міської ради  (тел. 4-19-43) за  вказівкою  голови комісії
з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  згідно  схеми
оповіщення.

Місце збору:

- керівного  складу  –  кабінет  міського  голови  -  голови   комісії  з  питань

техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  (вул.

Незалежності 46);

- особового   складу,  техніки  та  механізмів  –  територія  КП  «Лиманський

Зеленбуд».

Відповідальність за своєчасне приведення в готовність  формувань  цивільного

захисту  несуть  керівники  суб’єктів  господарювання,  підприємств,  установ,

організацій, сили та засоби яких входять у склад  формування. Отримавши команду

на збір, керівники формувань цивільного захисту об’єктів господарювання через свої

диспетчерські  служби (згідно   схеми оповіщення)  повідомляють особовий  склад  і

приводять їх в готовність.

Готовність  формувань   цивільного  захисту  перевіряється  в  ході  проведення

занять, перевірок, а також  при ліквідації  надзвичайних ситуацій техногенного  чи

природного характеру.

Матеріально-технічне забезпечення формувань  цивільного захисту  суб’єктів

господарювання,  підприємств,  установ  та  організацій  Лиманської  об'єднаної
територіальної громади здійснюється за  рахунок об’єктів господарювання .

Начальник відділу з питань ЦЗ, 

мобілізаційної роботи та військового обліку 

виконавчого комітету міської ради В.І.Титаренко
Керуючий справами                                                                 Р.О.Малий



Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
_19.12.2018___ № ___470______

Персональний склад
членів формувань  цивільного захисту Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Керівник формування цивільного захисту

Драч Юрій Анатолійович - перший заступник міського голови 4-17-08

Заступник  керівника формування цивільного захисту

Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 4-18-57

Члени формування  цивільного захисту:

Ворона Віталій Васильович -  начальник  Лиманського  ДПРЗ-21
ГУ  ДСНС  України  у  Донецькій
області (за згодою);

4-15-01

Шепель Михайло Вікторович - начальник КЗ “Лиманський центр
безпеки громадян”

2-63-61

Кльосова Олена Володимирівна - начальник СЛД № 1 м. Лиман ДФ
ПАТ «Укртелеком» (за згодою);

4-15-45

Вєроцький Іван Вікторович - начальник  Лиманського РЕМ (за 
згодою);

4-17-65

Токарчик Олександр Іванович     - начальник ВУ ВКГ  (за згодою); 2-34-99

Зленко Олексій Олексійович - начальник Лиманської дільниці 
міськгаз

4-18-84

Задорожний Олексій 
Олександрович

- начальник відділу 
агропромислового розвитку 

4-11-43

Шпак Олена Геннадіївна - начальник відділу архітектури та 
містобудування

4-12-34

Лебеденко Валерій Дмитрович - директор КП «Лиманський 
Зеленбуд»

6-37-64

Шепілов Дмитро 
Олександрович

- начальник КП «Лиманська служба 
єдиного замовника» 

2-62-07

Корзюков Генадій 
Володимирович

- начальник ВО «Лиманська 
тепломережа» (за згодою);

2-65-20

Демидова Вікторія Вікторівна - головний лікар Лиманської ЦРЛ, 
начальник медичної служби ЦЗ (за 

згодою);

4-12-42

Борисенко Дмитро 

Володимирович

- головний інженер-перший 
заступник начальника регіональної 
філії “Донецька залізниця”

6-33-02

           Начальник відділу з питань ЦЗ, 

мобілізаційної роботи та військового обліку 

виконавчого комітету міської ради В.І.Титаренко

Керуючий справами                                                                 Р.О.Малий



Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету

___19.12.2018 № ___470____

П Е Р Е Л І К
сил та засобів, техніки, обладнання формувань  цивільного захисту, 

які будуть  залучатись  на ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного 
чи природного  характеру

№
з/
п

Назва організацій, 
які створюють  
формування ЦЗ

Місце
розташува

ння

Транспортний засіб
Загального  призначення

Примі
тка 

Вид т/з Марка  т/з К-
сть

1. Лиманський ДПРЗ-
21 ГУ ДСНС в 
Донецькій області

м.Лиман
вул.Свобо
ди 1

Пожежні
автомобілі

КРАЗ
КАМАЗ
ЗІЛ, ГАЗ

6

2. КЗ “Лиманський 
центр безпеки 
громадян”

м. Лиман
пр.Бригад
ний, 6 а

Пожежнорят
увальні

ЗІЛ
Урал
Хавал

3
1
1

3. КП “Лиманська 
служба єдиного 
замовника”

м. Лиман
пр.Бригад
ний, 6 

Пасаж. Еталон 3

Пасаж. РУТА 4

Пасаж. ПАЗ 14

аварійна Газель 1

Пасаж. Чері 1

Легков. ГАЗ-3110 1

трактор ДТЗ 1

автовишка ГАЗ 1

4. СЛД № 1 м. Лиман 
ДФ ПАТ 
«Укртелеком» 

м. Лиман
вул.Пушкі
на, 3а 

Аварійна Газель 1

5. Лиманський РЕМ м.  Лиман,
пр.Грушевс
ького 22 

Екскаватор ЄО-2621 1

Ямобур Т-150 1

автовишка ГАЗ 1

аварійні УАЗ 2

6. Лиманське ВУ ВКГ  м.Лиман
в.Зел.Гай
16

Екскаватор ЄО-2621 2

Аварійні авто АВР-ГАЗ-53
Газель 

1
1

Асенізаційний
автомобіль

КАМАЗ
МАЗ
ГАЗ

1

Зварювальни
й  агрегат

 САК 1

7. Відділ 
агропромислового 
розвитку 

м.Лиман
в.Незалеж
ності 46

Вантажні
авто 
Трактори  з

Техніка
фермерських
господарств

10

10



причепами

8. КП «Зеленбуд» м.Лиман
в.Гасієва
8а

Автовишка МАЗ
ГАЗ

1
1

Екскаватор Білорус 1

Трактор МТЗ-82 3

самоскид ГАЗ, КАМАЗ 4

9. ВО «Лиманська 
тепломережа»

м.Лиман
пр.Робочи
й

Екскаватор Білорус 1

аварійна ГАЗ

1
0.

Лиманська дільниця
міськгаз

м.Лиман
в.Комарова
14

аварійна Газель 1

11
.

Лиманська  ЦРЛ,
СШМД

м.Лиман
вул.Незале
жності 64

Швидка
медична
допомога

УАЗ
Пежо

2
2

Начальник відділу з питань ЦЗ, 

мобілізаційної роботи та військового обліку 

виконавчого комітету міської ради В.І.Титаренко

Керуючий справами                                                                 Р.О.Малий


