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Про затвердження Положення про територіальну (місцевого рівня) 
спеціалізовану службу цивільного захисту торгівлі та харчування 
Попаснянського району Луганської області

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Кодексу 
цивільного захисту України, підпунктів 1-3, 5-8 пункту 8, підпункту 9 пункту 
10 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469, з 
метою організації належного виконання завдань у сфері цивільного захисту, 
у зв'язку з необхідністю забезпечення та своєчасного проведення спеціальних 
робіт і заходів з цивільного захисту Попаснянського району Луганської 
області:

1. Затвердити Положення про територіальну (місцевого рівня) 
спеціалізовану службу цивільного захисту торгівлі та харчування 
Попаснянського району Луганської області, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на



1

першого заступника голови Попаснянської районної державної адміністрації 
Луганської області Проскурка В. І.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації С. В. Шакун



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації -  керівника 
районної військово- 
цивільної адміністрації 
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Положення
про територіальну (місцевого рівня) спеціалізовану службу цивільного захисту 

торгівлі та харчування Попаснянського району Луганської області

1. Це Положення про територіальну (місцевого рівня) спеціалізовану 
службу цивільного захисту' торгівлі та харчування Попаснянського району 
Луганської області (далі -  Положення) визначає, порядок утворення, основні 
завдання та склад територіальної (місцевого рівня) спеціалізованої служби 
торгівлі та харчування цивільного захисту Попаснянського району Луганської 
області (далі -  Спеціалізована служба) організацію управління нею та її 
функціонування.

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях наведених у 
Кодексі цивільного захисту України (далі - Кодекс), Законі України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Положенні про єдину державну 
систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 9 січня 2014 року №11.

і

3. Спеціалізована служба утворюється Попаснянською районною
державною адміністрацією Луганської області (далі — Адміністрація). 
Управління економічного розвитку і торгівлі Попаснянської районної 
державної адміністрації Луганської області є органом управління
Спеціалізованої служби (далі — орган управління) персональний склад якої



затверджується розпорядженням голови Адміністрації, та входить до складу 
єдиної територіальної державної системи цивільного захисту Луганської 
області,

4. Спеціалізована служба в своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, Кодексом, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно-правовими актами, які стосуються її діяльності та 
та цим Положенням.

5. Спеціалізована служба призначена для виконання заходів щодо 
забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності 
під час виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період, 
проведення спеціальних робіт і заходів із цивільного захисту.

6. Основними завданнями Спеціалізованої служби є:

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів 
цивільного захисту на особливий період;

2) здійснення заходів з переведення Спеціалізованої служби до. 
функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

3) підготовка та здійснення контролю за готовністю органу управління 
Спеціалізованої служби, сил Спеціалізованої служби до дій за призначенням, їх 
забезпечення;

4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної 
підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу 
Спеціалізованої служби;

5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення 
для виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з 
цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та управління підрозділами Спеціалізованої служби, шо залучаються 
до таких робіт і заходів;

7) організація та взаємодія Спеціалізованої служби з органами управління 
та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підситем, їх 
ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів



з

Спеціалізованої служби.

7. Спеціалізована служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та здійснює заходи щодо захисту продовольства і 
промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних 
ситуацій;

2) організовує закладення продовольства до захисних споруд цивільного 
захисту та на пункти управління;

3) забезпечує продовольством і промисловими товарами першої 
необхідності особовий склад сил цивільного захисту під час проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій;

4) забезпечують речовим майном пункти санітарної обробки людей;

5) забезпечує створення запасів продуктів харчування та непродовольчих 
товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих, у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій;

6) визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення 
постраждалих, у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

8. Спеціалізована служба має право на:

1) отримання від органів місцевого самоврядування та суб’єктів 
господарювання інформації, необхідної для проведення робіт з цивільного 
захисту;

2) 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;

3) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які 
перебувають у зоні надзвичайної ситуації.

9. Спеціалізована служба здійснює виконання покладених на неї завдань 
у взаємодії з іншими територіальними (місцевого рівня) спеціалізованими 
службами цивільного захисту Попаснянського району Луганської області.

10. Спеціалізована служба має таку організаційну структуру:
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1) керівник Спеціалізованої служби -  1 особа;

2) заступник керівника Спеціалізованої служби -  1 особа;

3) штаб Спеціалізованої служби -  4 особи:
начальник штабу Спеціалізованої служби - 1 особа;
відповідальний з оповіщення та зв’язку - головний спеціаліст відділу 

розвитку підприємництва та ринкових відносин Управління - 1 особа;
відповідальний по забезпеченню товарами - фізична особа - підприємець - 

1 особа;
відповідальний з організації харчування - фізична особа - підприємець - 

1 особа.

11. Керівником Спеціалізованої служби є начальник відділу розвитку 
підприємництва і ринкових відносин органу управління.

12. Заступник керівника Спеціалізованої служби, який за основною 
посадою є головним спеціалістом відділу розвитку підприємництва та ринкових 
відносин органу управління, призначається на посаду керівником 
Спеціалізованої служби.

13. Начальник штабу Спеціалізованої служби, який за основною посадою 
є головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи Адміністрації, 
призначається на посаду керівником Спеціалізованої служби.

14. Розподіл обов’язків між керівником Спеціалізованої служби, його 
заступником, начальником штабу Спеціалізованої служби та іншими членами 
штабу Спеціалізованої служби здійснюється шляхом розроблення 
функціональних обов’язків для кожної посадової особи, якими вони керуються 
у повсякденній діяльності.

15. Керівник Спеціалізованої служби зобов’язаний:

1) здійснювати керівництво Спеціалізованою службою безпосередньо або 
через штаб;

2) забезпечувати комплектування сил та засобів Спеціалізованої служби;

3) забезпечувати ефективне виконання покладених на Спеціалізовану 
службу завдань щодо реалізації державної політики в межах повноважень та 
приймати відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення 
позитивних тенденцій;
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4) організовувати взаємодію Спеціалізованої служби з органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 
об'єднаннями, науковими організаціями при розв'язанні питань, що 
стосуються сфери діяльності Спеціалізованої служби;

5) аналізувати, узагальнювати та підбивати підсумки діяльності 
Спеціалізованої служби;

6) подавати в установленому порядку пропозиції адміністрації щодо 
організації матеріально-технічного та фінансового забезпечення основної 
діяльності Спеціалізованої служби.

16. Керівник Спеціалізованої служби має право:

1) приймати рішення, розробляти проекти розпоряджень та наказів 
Адміністрації з питань виконання завдань і функціонування органу управління;

2) отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених 
на Спеціалізовану службу;

3) здійснювати перевірку готовності Спеціалізованої служби до дій в 
умовах надзвичайної ситуації та особливий період;

4) залучати фахівців з інших сфер діяльності для виконання покладених 
на Спеціалізовану службу завдань (за згодою).

17. Заступник керівника Спеціалізованої служби:

1) веде облік сил і засобів Спеціалізованої служби;

2) розробляє, уточнює плани, інструкції щодо повсякденної діяльності 
Спеціалізованої служби;

3) складає та уточнює схеми управління, зв'язку і оповіщення 
Спеціалізованої служби;

4) у разі відсутності керівника здійснює керівництво Спеціалізованою 
службою.

18. Начальник штабу Спеціалізованої служби:

1) здійснює керівництво штабу Спеціалізованої служби;
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2) залучає до виконання завдань Спеціалізованої служби додаткові сили 
і засоби інших суб'єктів господарювання, незалежно від форм власності 
та підпорядкування (за їх згодою), які не входять до складу Спеціалізованої 
служби.

19. Функціонування та залучення сил і засобів Спеціалізованої служби 
для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх 
забезпечення здійснюється згідно з Кодексом у режимах повсякденного 
функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та 
надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної державної 
системи цивільного захисту у таких режимах. В особливий період 
Спеціалізована служба функціонує відповідно до зазначеного Кодексу та з 
урахуванням особливостей, що визначаються Законами України «Про правовий 
режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а 
також іншими нормативно- правовими актами.

20. Спеціалізована служба у разі її залучення на період здійснення заходів 
згідно покладених на неї завдань оперативно підпорядковується територіальній 
(регіональній) спеціалізованій службі цивільного захисту торгівлі та 
харчування Луганської області.

21. Спеціалізована служба провадить свою діяльність відповідно до 
планів основних заходів цивільного захисту Попаснянського району Луганської 
області на рік.

22. Облік працівників Спеціалізованої служби, техніки та майна, якими 
укомплектована Спеціалізована служба, ведеться завчасно Адміністрацією.

23. Підготовка Спеціалізованої служби проводиться згідно з:

1) Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та 
сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 червня 2013 року №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за 
призначенням органів управління та сил цивільного захисту»;

2) Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 
2013 року№444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях»;

3) Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
23 жовтня 2013 року №819 «Про затвердження Порядку проведення навчання



керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту».

24. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення Спеціалізованої 
служби проводится відповідно до чинного законодавства.

Керівник апарату В. Ю. Попова


