
                                                                 Додаток 12 

                                                                                        до рішення міської ради 

                                                                              від 07.12.10  № 13 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради. 

1.  Відділ утворюється Бердичівською міською радою і є підзвітним та підконтрольним 

міському голові, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 

від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної держадміністрації, спрямовує діяльність 

відділу заступник міського голови; 

1.1. Відділ з питань  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (далі – відділ) є 

структурним підрозділом виконкому Бердичівської  міської ради; 

1.2. Відділ є органом управління міської територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту населення і територій (далі – територіальна підсистема цивільного захисту 

- органи управління, сили і засоби місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування територіальних органів управління центральної виконавчої влади, 

підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що розташовані на території міста і на 

які покладаються визначені законом завдання у сфері цивільного захисту); 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами 

Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції України та законів України, актами  Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС 

України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами начальника 

управління з питань надзвичайних ситуацій  обласної державної адміністрації, рішеннями 

Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим 

Положенням. 

3. Основними завданнями відділу є: 

3.1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в межах міста; 

3.2. Організація захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій, запобігання цим 

ситуаціям та реагування на них, організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків  

надзвичайних ситуацій; 

3.3. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління  та сил 

міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний 

час та в особливий період; 

3.4. Координація діяльності управлінь та відділів виконкому, міських служб, підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій 

міста від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, управління підпорядкованими силами 

цивільного захисту. 

3.5. Організація підготовки і перепідготовки кадрів органів управління та сил міської ланки 

територіальної підсистеми цивільного захисту, навчання населення діям в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

4.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного 

захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх 

наслідків, захист та життєзабезпечення постраждалого населення в межах міста; 

4.2. Подає міському голові та до виконкому міської ради пропозиції до проектів міських, 

регіональних та держаних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій, контролює у межах своїх повноважень виконання затверджених 

програм. 

4.3. Подає пропозиції  міській раді щодо включення до проекту бюджету міста витрат на 

розвиток та функціонування органів управління комунальних підприємств, установ та 

організацій міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та 

централізованого оповіщення, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

ліквідації їх наслідків в межах міста. 



4.4. Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку та аналіз інформації про 

стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування міського 

голови,  начальника управління з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту від 

наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації; 

4.5. Подає міському голові та виконкому міської ради пропозиції щодо утворення та складу 

спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;  

4.6.За погодженням з головою комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій (згідно з планом або за необхідністю) скликає засідання комісії, яке оформляються 

протоколом та рішенням, що є обов’язковими щодо виконання для керівництва підприємств, 

установ, організацій та служб усіх форм власності та підпорядкування, контролює їх 

виконання; 

4.7. Координує діяльність сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків в межах міста; 

4.8. Організовує оповіщення керівного  складу органів управління та сил міської ланки 

територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та 

виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування міської 

територіальної системи оповіщення;  

4.9. Створює, організовує підготовку і забезпечує цільове використання спеціалізованих 

аварійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій 

та їх наслідків; 

4.10. Надає пропозиції в межах своїх повноважень щодо фінансового, матеріально-технічного 

забезпечення підпорядкованих сил для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах 

міста; 

4.11. Розробляє, погоджує або затверджує плани дій з цивільного захисту та заходів щодо 

запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій, ліквідацію  їх наслідків, які є 

обов’язковими до виконання органами управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності; 

4.12. Розробляє (в межах своєї компетенції) пропозиції щодо удосконалення нормативних актів 

та у встановленому порядку вносить їх на розгляд міськвиконкому і управлінню з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи облдержадміністрації; 

4.13. Організовує (в межах своєї компетенції) виконання законів та інших нормативно-правових 

актів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в межах міста, здійснює 

контроль за їх реалізацією; 

4.14. Формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів 

управління і сил цивільної оборони міста; 

4.15. Здійснює інші функції, впливають з покладених на нього завдань. 

5. Бере участь: 

5.1. У прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних 

об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха, контролює 

показники ризику на об’єктах господарювання; 

5.2. У проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва 

техногенно-небезпечних об’єктів у частині додержання вимог цивільного захисту і 

техногенної безпеки; 

5.3. У підготовці для подання міському голові та виконкому міської ради пропозицій щодо 

розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для запобігання виникненню, ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню 

міста, яке постраждало внаслідок  надзвичайних ситуацій; 

5.4. В організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що 

проводяться силами цивільного захисту міста; 

5.5. У впровадженні в практику досягнень науки та техніки з питань запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх 

ліквідації в межах міста; 

5.6. У розробленні для подання в установленому порядку міському голові планів цивільного 

захисту та заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 



наслідків, які є обов’язковими до виконання органами управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення, підприємствами, установами та організаціями усіх 

форм власності в межах міста;  

5.7. В організації та проведенні підготовки органів управління і сил міської ланки територіальної 

підсистеми цивільного захисту,  населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій у мирний 

час та в умовах особливого періоду; 

5.8. У розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення міста із зон 

надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій  в особливий період;  

5.9. У визначенні разом з начальниками управлінь і відділів виконкому, керівниками міських 

служб об’єктів господарської діяльності склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів 

міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та об’єктів; 

5.10. В організації  та в установленому порядку здійсненні контролю за створенням, 

накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів 

міста для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

5.11. У сприянні під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

застосуванню за призначенням сил міських аварійно-рятувальних (пошукових) сил та сил 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих 

формувань; 

5.12. В організації роботи з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, 

контролює стан утримання  таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх 

стану; 

5.13. У поданні в установленому порядку міському голові   пропозиції щодо   потреби в засобах 

радіаційного та хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення та сил міської 

ланки територіальної підсистеми цивільного захисту міста, а також щодо місць їх зберігання; 

5.14. В організації накопичення та зберігання засобів  радіаційного та хімічного захисту для 

забезпечення непрацюючого населення та сил міської ланки територіальної підсистеми 

цивільного захисту міста, їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення 

радіаційної або хімічної аварії та  в особливий період; 

5.15. У здійсненні перевірки готовності міської комунальної аварійно-рятувальної служби та 

міської пошуково-рятувальної служби на воді  до реагування на надзвичайні ситуації; 

5.16. У розробленні та здійсненні у межах своїх повноважень заходів щодо участі органів 

управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту  в 

територіальної обороні; 

5.17. У підготовці та внесенні на розгляд міського голови, пропозицій щодо оголошення 

відповідними органами держадміністрації, відповідно до чинного законодавства України, 

окремих місцевостей міста зонами надзвичайної ситуації у разі  виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

5.18. В організації та забезпеченні роботи місцевої розрахунково-аналітичної групи в складі 

мережі спостереження та лабораторного контролю   з оцінки радіаційного та хімічного стану  

в умовах надзвичайних ситуацій; 

5.19. В організації та забезпеченні роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, веденні обліку та забезпеченні збереження виконавчих 

документів; 

5.20. В підготовці  в межах своїх повноважень для подання міському голові та відповідної 

держадміністрації пропозицій щодо заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

контролю їх здійснення. 

6. Здійснює у межах своїх повноважень: 

6.1. Контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та аварій  у 

межах міста; 

6.2. Контроль за  проведенням навчань, тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, 

в установах і організаціях усіх форм власності міста;  

6.3. Контроль за проведенням заходів з попередження та ліквідації підтоплення територій та 

будинків в межах міста; 

6.4. Оцінку радіаційної обстановки на територіях міста забруднених в наслідок радіаційних 

аварій, організує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення 

радіаційної обстановки на таких територіях; 



6.5. Підготовку аналітичного та інформаційного матеріалу про стан захисту населення, яке 

постраждало в наслідок радіаційних аварій; 

6.6. Підготовку у межах своїх повноважень для подання міському голові та виконкому міської 

ради пропозицій щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

6.7.  Забезпечення в межах своїх повноважень виконання  на відповідній території зобов’язань за 

міжнародними договорами у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій; 

6.8. Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної 

таємниці та здійснення контролю за її збереженням; 

6.9. Роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення; 

6.10. Роботу міської евакуаційної евакоприймальної комісії; 

6.11. Отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування розпоряджень про приведення міської ланки територіальної підсистеми 

цивільного захисту у вищі ступені готовності; 

6.12. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.  

7. Відділ має право: 

7.1. Одержувати від управлінь і відділів виконкому, статистичних органів, підприємств, установ 

та організацій усіх форм власності та підпорядкування інформацію, необхідну для виконання 

покладених на нього завдань; 

7.2. Заслуховувати інформацію посадових осіб інших структурних підрозділів виконавчого 

комітету, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності та 

підпорядкування про хід виконання завдань та заходів у сфері цивільного захисту та в 

установленому порядку давати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення 

недоліків і порушень вимог цивільного захисту і техногенної безпеки; 

7.3. Відповідно до чинного законодавства України проводити перевірки стану цивільного 

захисту і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях органів управління, сил і засобів 

підприємств, установ і організацій усіх форм власності; 

7.4. Залучити до здійснення заходів, пов’язаних із  запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та  їх виникненням, органи управління та сили міської ланки територіальної 

підсистеми цивільного захисту згідно з відповідними планами, а також окремих спеціалістів – 

за погодженням з їх керівниками; 

7.5. Відповідно до чинного законодавства України проводити комплексні перевірки стану 

техногенної безпеки територій, установ і організацій усіх форм власності  та підпорядкування 

із залученням у встановленому чинним законодавством України порядку спеціалістів 

відповідних контролюючих органів та підприємств усіх форм власності, розташованих на 

території міста; 

7.6. Брати участь у порядку, встановленому чинним законодавством України, у перевірці стану 

створення, збереження та обґрунтованості витрачення  матеріально-технічних ресурсів, 

призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, установ і організацій усіх 

форм власності, розташованих на території міста. 

8. Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними 

підрозділами виконкому міської ради, територіальними органами міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, а також з  підприємствами, установами і організаціями 

усіх форм власності та підпорядкування, об’єднаннями громадян. 

9. Начальником відділу призначаються цивільні особи, які призначається на посаду та 

звільняється з посади міським головою у порядку, встановленому чинним законодавством 

України. 

10. Начальник відділу: 

10.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення; 

10.2. Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення та  здійснення заходів щодо 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов’язаних з ліквідацією 

наслідків їх виникнення; 

10.3. Керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для виконання у 

встановлені терміни завдань, покладених на відділ; 



10.4. Забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень міського голови, 

рішень виконавчого комітету та міської ради щодо запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації; 

10.5. Є представником інтересів виконкому Бердичівської міської ради  на підприємствах, 

установах і організаціях усіх форм власності та підпорядкування щодо цивільного захисту, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків в межах міста; 

10.6. Звертається з поданням виконавчого комітету міської ради про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у 

сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків; 

10.7. Бере участь у встановленому порядку у перевірці стану створення, збереження та 

використання  матеріально-технічних ресурсів, призначених для попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків, підприємствами, установами і організаціями усіх форм 

власності та підпорядкування, дотримання ними вимог  цивільного захисту і техногенної 

безпеки, одержує від їх керівників потрібні пояснення, матеріали та інформацію; 

10.8. Вносить пропозиції відповідним органам щодо обмеження, а у разі потреби припинення 

роботи підприємств, об’єктів господарської діяльності, окремих виробництв, цехів, 

експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

10.9. Бере участь у розгляді виконкомом міської ради питань цивільного захисту і техногенної 

безпеки, дій сил, що створені для запобігання виникненню та  ліквідації надзвичайних 

ситуацій; 

10.10. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції; 

11. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

12. Гранична чисельність працівників відділу затверджується міською радою . 

13. Матеріально-технічне забезпечення відділу службовими та складськими приміщеннями, 

службовим автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами здійснюється 

виконавчим комітетом Бердичівської міської ради. 

14. Ведення бухгалтерського обліку відділу здійснюється відділом бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Бердичівської міської ради. 

15. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та 

своїм найменуванням. 

 

 
Секретар міської ради                                                                                В.І. Толочко 


