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ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 72

«25» травня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про створення ланки Лука-Мелешківської територіальної громади
Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного

захисту та затвердження Положенння про неї

З метою реалізації заходів цивільного захисту, визначення складу органів
управління  та  сил  цивільного  захисту,  планування  їх  діяльності  щодо
ефективного захисту населення і територій у разі загрози виникнення або при
виникненні  надзвичайних  ситуацій,  порядку  виконання  завдань  з  організації
взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту, відповідно до
пунктів 3 та 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту України, Положення про
єдину  державну  систему  цивільного  захисту  (постанова  Кабінету  Міністрів
України від 09.01.2014 року № 11), керуючись пунктом 3 частини   1 статті 36
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
сільської ради  

ВИРІШИВ:
1.  Створити  ланку  Лука-Мелешківської  територіальної  громади

Вінницької  територіальної   підсистеми  єдиної  державної  системи   цивільного
захисту.

2. Затвердити Положення про ланку Лука-Мелешківської територіальної
громади  Вінницької  територіальної   підсистеми  єдиної  державної  системи
 цивільного захисту, що додається.

3. Призначити  керівником  ланки  Лука-Мелешківської  територіальної
громади  Вінницької  територіальної   підсистеми  єдиної  державної  системи
 цивільного захисту –  сільського голову  Августовича Б.І..

4.  Контроль  за  виконанням  покласти  на  сільського  голову
Августовича Б.І..

 

  Сільський голова                                                   Богдан АВГУСТОВИЧ



                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                          Рішенням виконкому

                     Лука-Мелешківської сільської ради
№ 72 від  25.05.2021р.

ПОЛОЖЕННЯ
про ланку Лука-Мелешківської територіальної громади 

Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту

     1. Це Положення визначає принципи створення ланки Лука-Мелешківської
територіальної громади  Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного  захисту  (далі  –  місцева  ланка ТП ЄДС ЦЗ),  організацію,
завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності місцевої підсистеми.
     2. У цьому Положенні терміни вживається у такому  значенні:
        територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного
захисту складової  частини єдиної  державної  системи цивільного захисту,  яка
створюється  у  Вінницькій  області  та  до  якої  входять ланки територіальної
підсистеми,  органи управління та підпорядковані  їм сили цивільного захисту,
відповідні  суб’єкти  господарювання,  які  виконують  завдання  цивільного
захисту;
        місцева ланка – сукупність органів управління, сил і засобів виконавчих
органів  сільської  ради,  територіальних  підрозділів  центральних  та  місцевих
органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ  та  організацій  територіальної
громади, на яких покладаються відповідні завдання цивільного захисту.
            Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексу цивільного
захисту України, Положенні про єдину державну систему цивільного захисту,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11.

3.  Метою  створення  та  функціонування  місцевої  ланки  ТП  ЄДС  ЦЗ  є
здійснення  заходів  щодо  захисту  населення,  територій,  навколишнього
природного  середовища  та  майна  від  надзвичайних  ситуацій  шляхом
запобігання  таким  ситуаціям,  ліквідації  їх  наслідків  і  надання  допомоги
постраждалим  у  мирний  час  та  в  особливий  період  у  Лука-Мелешківської
територіальній громаді.

4. Завданнями місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ є:
1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил

цивільного  захисту  до  дій,  спрямованих  на  запобігання  і  реагування  на
надзвичайні ситуації або небезпечні події;

2)  організація  та здійснення заходів  щодо захисту населення і  територій
селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій;

3) планування заходів цивільного захисту;
4)  організація  оповіщення  населення  про  загрозу  та  виникнення

надзвичайних  ситуацій,  своєчасне  та  достовірне  інформування  про  фактичну
обстановку та вжиті заходи;

5)  проведення  рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт  з  ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого
населення;



6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;
7)  проведення  моніторингу  і  прогнозування  виникнення  надзвичайних

ситуацій  та  їх  розвитку,  визначення  ризиків  їх  виникнення  на  території
територіальної громади, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних
ситуацій,  визначення  на  основі  прогнозних  даних  обсягу  потреби  в  силах,
засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

8)  ліквідація  медико-санітарних  наслідків  надзвичайних  ситуацій  та
епідемій,  надання  екстреної  медичної  допомоги  постраждалим  у  зоні
надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;

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

10)  організація  і  проведення  підготовки  керівного  складу  та  фахівців
органів  виконавчої  влади,  старостинських  округів,  суб'єктів  господарювання,
діяльність  яких  пов'язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  цивільного
захисту;

11)  здійснення  заходів  щодо  створення,  використання,  утримання  та
реконструкції  фонду  захисних  споруд  цивільного  захисту  для  укриття
населення;

12)  створення,  збереження  і  раціональне  використання  резерву
матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування
на надзвичайні ситуації;

13)  забезпечення  сталого  функціонування  суб'єктів  господарювання  і
територій в особливий період;

14) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
15) виконання державних цільових програм, спрямованих на запобігання

надзвичайним  ситуаціям,  забезпечення  сталого  функціонування  підприємств,
установ та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;

16) інші завдання, визначені законом.
5.  Безпосереднє  керівництво  місцевої  ланки  ТП  ЄДС  ЦЗ  здійснюється

головою сільської ради.
6.  Положення  про  ланку  територіальної  підсистеми   погоджується  із

Департаментом з питань оборонної  роботи,  цивільного захисту та взаємодії  з
правоохоронними органами облдержадміністрації  та  затверджується рішенням
виконкому Лука-Мелешківської сільської  ради.

7.  До  складу  місцевої  ланки ТП ЄДС ЦЗ входять  органи управління  та
підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання
(додаток 1).

На  структурні  підрозділи сільської ради та  територіальні  органи
міністерств  і  відомств  України  в  рамках  місцевої  ланки  ТП  ЄДС  ЦЗ
покладається виконання функцій згідно з додатком 2.

8. Органами   управління   місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ є:
1) на місцевому рівні – виконавчий комітет сільської ради, відповідальна

особа  за  техногенну  безпеку,  пожежну  безпеку  та  цивільний  захист  (згідно
розпорядження сільського голови № 18 від 04.02.2021 року «Про покладання
обов’язків  за  техногенну  безпеку,  пожежну  безпеку  та  цивільний  захист»),
підрозділи Головного управління ДСНС України у Вінницькій області;



2) на об'єктовому рівні – керівники   підприємств, установ та організацій, а
також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються
(призначаються) такими органами відповідно до законодавства.

9. Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування
органами  управління  та  силами  цивільного  захисту,  координації  їхніх  дій,
здійснення цілодобового чергування та  забезпечення  функціонування системи
збору,  оброблення,  узагальнення  та  аналізу  інформації  про  обстановку  в
територіальній громаді виникнення надзвичайних ситуацій у  місцевій ланці ТП
ЄДС ЦЗ функціонують:

1) на місцевому рівні:
- чергова служба виконавчого органу сільської ради;
-оперативно-чергові  (чергові,  диспетчерські)  служби  територіальних

органів  центральних  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ  та
організацій (в яких вони створені);

2)на  об'єктовому  рівні  – чергові  (диспетчерські)  служби  підприємств,
установ та організацій (в яких вони створені).

10.Для  забезпечення  сталого  управління  місцевою  ланкою  ТП  ЄДС  ЦЗ
виконання функцій, передбачених на особливий період, використовується пункт
управління.

11.Для  управління  місцевою  ланкою  ТП  ЄДС  ЦЗ  використовується
телекомунікаційна  мережа  загального  користування  та  мережі  мобільних
операторів зв’язку, регіональна система централізованого оповіщення та відомчі
мережі зв’язку.

12.  Для  координації  діяльності  сільської  ради,  підприємств,  установ  та
організацій, пов'язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту
населення  і  територій  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них функціонують:

на місцевому рівні – комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій сільської ради;

на  об'єктовому  рівні – комісії  з  питань  надзвичайних  ситуацій
підприємств, установ та організацій.

Діяльність  зазначених  комісій  провадиться  відповідно  до  положень  про
них.

13.  Для координації  робіт з  ліквідації  наслідків конкретної  надзвичайної
ситуації  на  місцевому  та  об'єктовому  рівні  у  разі  потреби  утворюються
спеціальні  комісії  з  ліквідації  наслідків  надзвичайної  ситуації.  Рішення  про
утворення  такої  комісії  приймає  відповідно  керівник   місцевої  ланки   або
суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного
рівня.

До  утворення  спеціальної  комісії  з  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій або призначення керівника робіт з ліквідації  наслідків надзвичайних
ситуацій  організацію  першочергових  заходів  реагування  на  надзвичайну
ситуацію здійснюють сільська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та  надзвичайних  ситуацій  або  відповідальна  об’єктова  комісія  з  питань
надзвичайних ситуацій.

14. До складу сил цивільного захисту місцевої ланки входять:



-  Вінницький районний сектор Головного  управління  ДСНС України у
Вінницькій області;

- комунальні, об'єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні
служби громадських організацій;

- об'єктові та територіальні формування цивільного захисту;
- добровільні формування цивільного захисту.
15.  Облік сил цивільного захисту здійснює  Вінницький районний сектор

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.
16.  Залежно  від  масштабу  і  особливостей  надзвичайної  ситуації,  що

прогнозується або виникла, на території сільської ради або в межах конкретної
його території встановлюється один із таких режимів функціонування місцевої
ланки:

- повсякденного функціонування;
- підвищеної готовності;
- надзвичайної ситуації;
- надзвичайного стану.
17.  В  умовах  нормальної  виробничо-промислової,  радіаційної,  хімічної,

сейсмічної,  гідрогеологічної,  гідрометеорологічної,  техногенної  та  пожежної
обстановки  та  за  відсутності  епідемій,  епізоотій,  епіфітотій  місцева  ланка
територіальної   підсистеми  функціонує  в  режимі  повсякденного
функціонування.

18. Основними завданнями, що виконуються місцевою ланкою ТП ЄДС ЦЗ
у режимі повсякденного функціонування, є: 

-  забезпечення  спостереження,  гідрометеорологічного  прогнозування  та
здійснення  контролю  за  станом  навколишнього  природного  середовища  та
небезпечних  процесів,  що  можуть  призвести  до  виникнення  надзвичайних
ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і
прилеглих  до  них  територіях,  а  також  на  територіях,  на  яких  існує  загроза
виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

- забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;
- здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;
-розроблення  і  виконання  цільових  та  науково-технічних  програм

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;
- здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних

ситуацій,  забезпечення  безпеки  та  захисту  населення  і  територій  від  таких
ситуацій,  а  також  заходів  щодо  підготовки  до  дій  за  призначенням  органів
управління та сил цивільного захисту;

- забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до
дій за призначенням;

- організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного
складу  та  фахівців,  діяльність  яких  пов'язана  з  організацією  і  здійсненням
заходів щодо цивільного захисту,  навчання населення діям у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;

-  створення  і  поновлення  матеріальних  резервів  для  запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

-  організація  та  проведення  моніторингу  надзвичайних  ситуацій,



визначення ризиків їх виникнення;
-  підтримання  у  готовності  автоматизованих  систем  централізованого

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуації.
19.  Підставами для тимчасового введення режиму підвищеної готовності

для місцевої ланки є:
- на місцевому рівні – загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого

рівня;
-  на  об’єктовому  рівні  –  загроза  виникнення  надзвичайної  ситуації

місцевого або об’єктового рівня.
20. Основними завданнями, що виконуються місцевою ланкою ТП ЄДС ЦЗ

у режимі підвищеної готовності, є:
- здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а

також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування
його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

-  формування  оперативних  груп  для  виявлення  причин  погіршення
обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

-  посилення  спостереження  та  контролю  за  гідрометеорологічною
обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта
підвищеної  небезпеки та/або за його межами,  території,  на якій існує загроза
виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення
постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх
масштабів;

-  уточнення  (у  разі  потреби)  планів  реагування на  надзвичайні  ситуації,
здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

- уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від
можливих надзвичайних ситуацій;

-  приведення  у  готовність  наявних  сил  і  засобів  цивільного  захисту,
залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

21. Підставами для тимчасового введення режиму надзвичайної ситуації на
території  всієї  територіальної  громади  або  в  межах  конкретного  пункту
(території) громади для місцевої ланки є:

- на місцевому рівні – виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;
-  на  об’єктовому рівні  -   виникнення надзвичайної  ситуації  об’єктового

рівня.
Рівень  надзвичайної  ситуації  визначається  відповідно  до  Порядку

класифікації  надзвичайних ситуацій за  їх  рівнями,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 (із змінами).

22. Основними завданнями, що виконуються місцевою ланкою ТП ЄДС ЦЗ
у режимі надзвичайної ситуації, є:

- уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації;
- здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а

також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його
про дії в умовах такої ситуації;

- призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
та  утворення  у  разі  потреби  спеціальної  комісії  з  ліквідації  наслідків
надзвичайної ситуації;



- визначення зони надзвичайної ситуації;
-  здійснення  постійного  прогнозування  зони  можливого  поширення

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
- організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,

залучення для цього необхідних сил і засобів;
- організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого

населення;
- організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
-організація  і  здійснення  радіаційного,  хімічного,  біологічного,

інженерного  та  медичного  захисту  населення  і  територій  від  наслідків
надзвичайної ситуації;

- здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації
та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

-  інформування органів управління цивільного захисту та населення про
розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

23.  Режим  підвищеної  готовності  та  режим  надзвичайної  ситуації
вводиться:

- на території усієї держави або її окремих регіонів - за рішенням Кабінету
Міністрів України;

- на території області – за рішенням облдержадміністрації;
- на території територіальної громади – за рішенням сільської ради;
- на території об’єкта підвищеної небезпеки або потенційно небезпечного

об’єкта – за рішенням відповідного керівника об’єкта.
У період дії надзвичайного стану у разі його введення місцева ланка ТП

ЄДС ЦЗ 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.

24.  З  моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім  цільової)  або
доведення  його  до  виконавців  стосовно  прихованої  мобілізації  чи  введення
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях місцева ланка ТП ЄДС ЦЗ
переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду.

Переведення місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ у режим функціонування в умовах
особливого  періоду  здійснюється  відповідно  до  актів  Президента  України,
Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.

В особливий період місцева ланка ТП ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до
вимог  Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що
визначаються згідно із Законами України "Про правовий режим воєнного стану"
та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-
правовими актами.

25.  Для організації  діяльності  місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ розробляється
план основних заходів цивільного захисту на відповідний рік. На підставі цього
плану  підприємствами,  установами  та  організаціями  територіальної  громади
розробляються відповідні об’єктові плани основних заходів.

26.  Для  здійснення  заходів  щодо  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій  виконавчим комітетом сільської ради та суб'єктами господарювання із



чисельністю  працюючого  персоналу  більш  як  50  осіб  розробляються  плани
реагування на надзвичайні ситуації.

27.  Функціонування   місцевої  ланки  ТП  ЄДС  ЦЗ   в  особливий  період
здійснюються відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.

28.  З  метою  організації  заходів  щодо  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій на  об'єктах підвищеної  небезпеки розробляються плани локалізації  і
ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах.

29.  З  метою  організації  взаємодії  між  органами  управління  та  силами
цивільного  захисту  місцевої  ланки ТП ЄДС ЦЗ,   під  час  ліквідації  наслідків
конкретних  надзвичайних  ситуацій  зазначеними  органами  та  силами
відпрацьовуються плани взаємодії.

30. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності  місцевої
ланки ТП ЄДС ЦЗ здійснює  виконавчий комітет сільської ради та районний
сектор Головного управління  ДСНС України у Вінницькій області. 

31.  З  метою  забезпечення  здійснення  заходів  щодо  запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій в місцевій ланці ТП ЄДС ЦЗ проводяться
постійний  моніторинг  і  прогнозування  таких  ситуацій.  З  цією  метою
створюється та функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних
ситуацій відповідно до порядку, визначеного законодавством.

32.  Організація  оповіщення  про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних
ситуацій здійснюється відповідно до Положення, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.

33. Органи управління місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ здійснюють збір, аналіз,
оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та
зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та
достовірну  інформацію  про  загрозу  виникнення  та/або  виникнення
надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про
способи та методи захисту від них.

Оприлюднення  інформації  про  наслідки  надзвичайних  ситуацій
здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у
строки, встановлені ДСНС України.

34. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт під час ліквідації  наслідків надзвичайної  ситуації  та  управління силами
цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який призначається та діє відповідно
до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

Залежно  від  рівня  надзвичайної  ситуації  керівником  робіт  з  ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації призначається:

1) виконкомом сільської ради або розпорядженням сільського голови у разі
виникнення  надзвичайної  ситуації  місцевого  рівня  – заступник  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

2)  керівником  суб'єкта  господарювання  у  разі  виникнення  надзвичайної
ситуації  відповідного  об'єктового  рівня  – керівник  або  один  із  керівників
суб'єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.

35. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та



інших  невідкладних  робіт  з  ліквідації  наслідків  надзвичайної  ситуації
утворюється штаб з ліквідації її  наслідків, який є робочим органом керівника
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає
керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

36.  Основну  частину  робіт,  пов'язаних  з  реагуванням  на  надзвичайну
ситуацію  або  усуненням  загрози  її  виникнення,  виконують  сили  цивільного
захисту  підприємства,  установи  чи  організації,  де  виникла  така  ситуація,  з
наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту місцевої ланки ТП
ЄДС  ЦЗ,  а  також  відповідними  підрозділами  Державної  служби  України  з
питань  надзвичайних  ситуацій,  Міністерства  оборони  України,  Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України тощо.

До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного
захисту  центрального  органу  виконавчої  влади,  до  сфери  управління  якого
належить  об'єкт,  на  якому  сталася  аварія,  що  призвела  до  виникнення
надзвичайної ситуації, сили цивільного захисту ланки територіальної підсистеми
чи територіальної підсистеми.

Залучення  сил  цивільного  захисту  до  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій  здійснюється  органами  управління,  яким  підпорядковані  такі  сили,
відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням
керівника  робіт  з  ліквідації  наслідків  надзвичайної  ситуації  залучаються
додаткові сили цивільного захисту.

Залучення  сил  цивільного  захисту  до  проведення  заходів  цивільного
захисту в особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на
особливий період.

37. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно
до  порядку,  що  визначається  інструкціями,  правилами,  статутами,  іншими
нормативно-правовими  актами  та  нормативними  документами  щодо  дій  у
надзвичайних ситуаціях.

38. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються
в  місцевій  ланці  ТП  ЄДС  ЦЗ,   можуть  залучатися  на  добровільних  або
договірних  засадах  громадські  об’єднання  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.

39.  Сили  цивільного  захисту,  крім  добровільних  формувань  цивільного
захисту, укомплектовуються та забезпечуються органами управління цивільного
захисту,  що  їх  утворили,  з  урахуванням  необхідності  проведення  робіт,
пов’язаних  з  реагуванням  на  надзвичайну  ситуацію  або  запобіганням  її
виникненню в автономному режимі протягом не менше трьох діб. 

40.  У  місцевій  ланці  ТП  ЄДС  ЦЗ  з  метою  своєчасного  запобігання  і
ефективного  реагування  на  надзвичайні  ситуації,  організовується  взаємодія  з
питань:

-  визначення  органів  управління,  які  безпосередньо  залучаються  до
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  склад  і  кількість  сил  і  засобів



реагування на них;
- 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, у тому
числі  взаємного  надання  допомоги  транспортними,  інженерними,
матеріальними, технічними та іншими засобами.

41.  Залежно  від  обставин,  масштабу,  характеру  та  можливого  розвитку
надзвичайної  ситуації  взаємодія  організовується  на  місцевому та  об'єктовому
рівнях  між районною державною адміністрацією, сільською радою, їх силами, а
також суб'єктами господарювання.

42. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх
можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту
на  небезпечні  події  та  надзвичайні  ситуації  між  оперативно-черговими
(черговими, диспетчерськими) службами селищної ради, підприємств,  установ
та  організацій  і  оперативно-черговими  службами  Департаменту  з  питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації  та  Головного  управління  ДСНС  України  у  Вінницькій
області  організується  обмін  інформацією  про  загрозу  або  виникнення
небезпечної  події,  надзвичайної  ситуації  та  хід  ліквідації  її  наслідків  у  сфері
відповідальності відповідної чергової служби.

43.  Взаємодія  під  час  здійснення  заходів  щодо запобігання  виникненню
надзвичайних ситуацій та під час ліквідації їх наслідків організовується через
спеціально  призначені  оперативні  групи  або  представників  відповідних
територіальних органів управління міністерств, центральних та місцевих органів
виконавчої  влади,  райдержадміністрації,  старостинських  округів,  які
залучаються до здійснення таких заходів.

Повноваження  зазначених  оперативних  груп  або  представників
визначаються  районною  державною  адміністрацією  та  старостинськими
округами.

44. Забезпечення фінансування  місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ здійснюється за
рахунок коштів сільського бюджету, коштів суб'єктів господарювання, інших не
заборонених  законодавством  джерел. Фінансування  робіт  із  запобігання  та
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  здійснюється  у  порядку,
встановленому  Кабінетом  Міністрів  України. Для  фінансування  робіт  із
запобігання  та  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного  характеру  можуть  використовуватись  кошти  з  резервного  фонду
селищного бюджету до чинного законодавства України.
          
Відповідальна особа за техногенну безпеку, 
пожежну безпеку та цивільний захист                                  Дмитро ПРОЦЕНКО



                                                                    Додаток 1
До Положення про місцеву ланку ТП ЄДС ЦЗ

СХЕМА
ланки Лука-Мелешківської територіальної громади Вінницької територіальної підсистеми

                                                          єдиної державної системи цивільного захисту

                                                                                                    

                                                                                                           Органи управління

Сили цивільного захисту

Спеціальні служби цивільного захисту

                                                                                                                                                                                              

 
     *посади, органи управління, що  призначаються,
   створюються у разі загрози  або виникнення НС

Відповідальна особа за техногенну безпеку, 
пожежну безпеку та цивільний захист                                                                          Дмитро ПРОЦЕНКО

  Заступник  сільського   голови  –
голова комісії з питань евакуації

Відповідальна особа за
техногенну безпеку, 
пожежну безпеку та 
цивільний захист

Сільський
матеріальний резерв

Територіальні та об’єктові
формули ЦЗ

Сили ЦЗ територіальних органів
центральних органів виконавчої влади

Охорони публічного
(громадського) порядку



Додаток 2
 До положення про місцеву ланку ТП ЄДС ЦЗ

ФУНКЦІЇ
структурних підрозділів ланки Лука-Мелешківськоїтериторіальної громади
Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного

захисту та організацій і установ, що залучаються до забезпечення заходів
цивільного захисту

   
         Структурні  підрозділи ланки Лука-Мелешківської  територіальної  громади
територіальної підсистеми (далі-місцева  ланка ТП ЄДС ЦЗ) та організації і установи,
що  залучаються  до  забезпечення  заходів  цивільного  захисту,  відповідно  до
затверджених положень про них, забезпечують виконання таких функцій з  питань
цивільного захисту.

I. Відповідальна особа за техногенну безпеку, пожежну безпеку та цивільний
захист

  1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту в територіальній громаді.
        2. Забезпечення виконання завдань за призначенням місцевої  ланки ТПЄДС ЦЗ.
        3. Розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм та планів заходів у
сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та
пожежної безпеки.

              4. Планування діяльності місцевої  ланки ТП ЄДС ЦЗ.
        5.Керівництво  створеними  формуваннями  та  спеціалізованими  службами
цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю
до дій за призначенням.
         6. Підтримання у постійній готовності системи централізованого оповіщення,
участь у здійсненні її модернізації та забезпечення функціонування.
         7. Забезпечення оповіщення керівництва місцевої влади, територіальних органів
центральних  органів  виконавчої  влади  та  інформування  населення  про  загрозу
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору
та слуху формі.
         8.  Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт,  робіт з
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  а  також  радіаційного,  хімічного,
біологічного,  медичного  захисту  населення  та  інженерного  захисту  території  від
наслідків таких ситуацій.
         9. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
         10. Організація евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення.
         11. Організація на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення
сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період.
         12.  Координація  діяльності  щодо створення  і  використання матеріальних
резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
         13.  Завчасне  накопичення  і  підтримання  у  постійній  готовності  засобів
індивідуального захисту населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного
забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і



хімічного контролю та розвідки.
         14. Взаємодія з районним сектором ГУ ДСНС України у Вінницькій області
щодо виконання завдань цивільного захисту.
         15. Організація та контроль забезпечення життєдіяльності постраждалих від
надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок
таких дій.
         16.  Забезпечення  функціонування  сільської  комісії  з  питань  техногенно-
екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій,  а  в  разі  виникнення  надзвичайних
ситуацій – спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби).
         17.  Забезпечення  навчання  з  питань  цивільного  захисту,  техногенної  та
пожежної  безпеки  посадових  осіб  органів  управління,  суб’єктів  господарювання,
керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних
ситуаціях.
         18. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання,
утримання та реконструкції фонду захисних споруд ЦЗ.
         19. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.
         20. Організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період
підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
         21. Участь у прийнятті рішень про подальше використання захисних споруд
цивільного захисту державної та комунальної власності.
         22. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.
         23. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд
цивільного захисту.

II. Вінницький  районний сектор Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

         1. Забезпечення на території громади координації діяльності, спрямованої на
реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.
        2.  Здійснення  методичного  керівництва  виконання  заходів  щодо  захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль їх здійснення.
        3.  Здійснення інформування місцевих органів виконавчої влади про загрозу та
виникнення надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво щодо створення і
належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів.
        4.   Здійснення обліку сил цивільного захисту місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ.
        5. Залучення  сил  цивільного  захисту  місцевих  органів  виконавчої  влади,
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та координація їх
діяльності  під  час  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  місцевого  рівня,
організація  проведення пошуково-рятувальних робіт та  здійснення  контролю за  їх
проведенням.
         6. Забезпечення  гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в
ліквідації  наслідків  аварій,  катастроф,  стихійного  лиха  та  інших  деяких  видів
небезпечних  подій,  що  становлять  загрозу  життю  або  здоров'ю  населення  чи
призводять до завдання матеріальних збитків.
         7.  Надання  на  запити  замовників  вихідних  даних  та  вимог  інженерно-
технічних  заходів  цивільного  захисту,  необхідних  для  розроблення  проектної
документації.



       8.  Здійснення організації авіаційного пошуку і рятування повітряних суден,
що зазнають або зазнали лиха, координація проведення аварійно-рятувальних та
інших  невідкладних  робіт  авіаційними  силами  і  засобами  місцевих  органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

9. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:
           - з евакуації населення;
           -  медичного  та  біологічного  захисту  населення  у  разі  виникнення
надзвичайних ситуацій;
           - ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
     10.  Виконання  заходів  з  мінімізації  та  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій,  пов'язаних  з  терористичними  проявами  та  іншими  видами
терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій.
      11.  Проведення  просвітницької  та  практично-навчальної  роботи  щодо
підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту.
      12.  З'ясування  причин  виникнення  надзвичайних  ситуацій,  невиконання
заходів із запобігання цим ситуаціям, проведення оцінки дій органів управління,
сил  і  засобів  цивільного  захисту  під  час  виконання  рятувальних  та  інших
невідкладних робіт.

13. Здійснення державного нагляду за техногенною і пожежною безпекою.
      14.  Контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів і
норм, а також виконання заходів, спрямованих на захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування,  підприємствами,  установами  та  організаціями  незалежно  від
форми власності.
       15. Перевірка наявності і готовності до використання за призначенням засобів
колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх
утримання та облік.
       16.  Участь,  спільно  з  органами,  які  здійснюють  державний  нагляд  у
відповідній сфері, у перевірках із забезпечення умов зберігання, транспортування,
знешкодження,  утилізації  та  захоронення  небезпечних  речовин  і  виробів,  що
містять такі речовини.
       17.  Контроль за  накопиченням,  збереженням і  цільовим використанням
місцевого  та  об'єктового  резервів  матеріальних  та  фінансових  ресурсів,
призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, місцевими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх
форм власності у межах територіальної підсистеми.
       18. Організація взаємодії з навчально-методичним центрам сфери цивільного
захисту щодо навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки посадових
осіб  місцевих органів  виконавчої  влади та органів  місцевого самоврядування  і
суб'єктів господарювання, організація розгляду та погодження програм з навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема пожежно-технічного мінімуму
та організація і контроль їх виконання.
        19.  Методичне  керівництво  і  контроль  за  періодичністю  проведення
спеціальних  об'єктових  навчань  і  тренувань  з  питань  цивільного  захисту  та
ведення їх обліку.
       20.   Здійснення  інших повноважень  відповідно  до  Кодексу  цивільного



захисту України, Конституції та законів України.
       21.  Створення та керівництво протипожежною спеціалізованою службою
цивільного  захисту,  організація  забезпечення  їх  діяльності  та  здійснення
контролю за готовністю до дій за призначенням.

         
Ш.  Заступник сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів

ради

        1.Створення та керівництво спеціалізованими службами цивільного захисту
комунально-технічною та енергетики і  транспортного забезпечення,  організація
забезпечення  їх  діяльності  та  здійснення  контролю  за  готовністю  до  дій  за
призначенням.

                 2. Організація нагляду за об'єктами житлово-комунальної сфери.
       3.Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної
сфери і майну громадян на території громади внаслідок надзвичайних ситуацій,
потреби  в  матеріальних  ресурсах,  потрібних  для  проведення  аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих
об'єктів.
       4.  Створення комплексних схем захисту території громади та об'єктів від
небезпечних  природних  процесів  шляхом  організації  будівництва  інженерних
споруд спеціального призначення.
       5.Організація  і  здійснення  заходів  щодо  запобігання  і  реагування  на
надзвичайні ситуації на підвідомчих об'єктах.
       6.  Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних
організацій,  сил  та  засобів  підлеглих  формувань  у  проведенні  аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, включаючи захоронення загиблих.
        7.Здійснення  моніторингу  питної  води  централізованих  систем
водопостачання,  стічних  вод  каналізаційної  мережі  та  очисних  споруд,  які
перебувають на балансі підприємств, та їх техногенного впливу по підтопленню і
підняттю рівня ґрунтових вод, а також стану зелених насаджень.
       8.Забезпечення  здійснення заходів  цивільного захисту на  підприємствах
транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах на території громади.
       9.Забезпечення  реалізації  вимог  техногенної  безпеки  на  потенційно
небезпечних об'єктах та інших суб'єктах господарювання, що належать до сфери
їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.
       10.Організація та здійснення транспортного забезпечення евакуації населення,
майна у безпечні райони.
       11. Забезпечення перевезення сил і засобів, матеріальних ресурсів, необхідних
для здійснення заходів цивільного захисту.
       12.Організація роботи автотранспортних підприємств, задіяних у ліквідації
надзвичайних ситуацій.
       13.Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах
промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах.
      14.  Розроблення та здійснення на підприємствах промисловості, транспорту,
зв'язку і енергопостачальних підприємствах заходів, спрямованих на забезпечення
їх сталого функціонування в особливий період.



       15.Організація  виконання  вимог  законодавства  щодо  створення,
використання,  утримання  та  реконструкції  фонду  захисних  споруд  цивільного
захисту на підприємствах транспорту, зв'язку і енергопостачання.
       16.Здійснення  функцій компетентного  державного  органу з  перевезення
небезпечних вантажів залізничним, автомобільним транспортом.
       17. Сприяння розвитку інфраструктури в територіальній громаді, формування
та  удосконалення  автотранспортної  мережі,  ринку  транспортних  послуг,
координації  роботи  окремих  видів  транспорту,  оптимізації  мережі  маршрутів
перевезення пасажирів та вантажів у межах громади.
       18.Підготовка  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  підприємств
промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємств громади.
       19.  Організація підтримання у постійній готовності територіальної системи
централізованого  оповіщення  та  здійсненні  її  модернізації  і  забезпечення
функціонування.
       20. Забезпечення реконструкції, удосконалення та розвитку автоматизованої
системи централізованого оповіщення цивільного захисту.
       21. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

IV. Фінансовий відділ сільської ради
         1. Створення та керівництво спеціалізованою службою цивільного захисту
матеріального забезпечення,  торгівлі  та  харчування,  організація  забезпечення її
діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.
         2. Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів цивільного
захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання
допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на
цю мету в селищному бюджеті.
        3.  Створення страхових і фінансових резервних фондів,  необхідних для
попередження і реагування на надзвичайні ситуації.
        4.  Передбачення  під час  формування проектів  бюджету територіальної
громади та програми економічного і соціального розвитку територіальної громади
коштів на виконання заходів щодо створення місцевого матеріального резерву для
запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і
природного характеру.
        5. Забезпечення у встановленому порядку фінансування робіт із запобігання і
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  надання  допомоги  постраждалому
населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в бюджеті.
        6.Техніко-економічне  обґрунтування  розміщення  об'єктів  на  території
громади з урахуванням вимог техногенної безпеки.
        7.Створення  незнижуваних  ресурсів  продуктів  харчування  та
непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на
надзвичайні ситуації.
        8.Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних
ситуацій.
        9. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного захисту
України, Конституції та законів України.



          V. Відділ освіти та культури сільської ради
       1. Здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу
від загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, виконання завдань цивільного
захисту суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління.
       2.  Організація  вивчення  учнями  загальноосвітніх  навчальних  закладів
навчальних предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни», забезпечення їх
відповідними підручниками і посібниками.
       3. Організація навчання учнів та дітей дошкільного віку діям у надзвичайних
ситуаціях та правилам пожежної безпеки під час навчально - виховного процесу.
       4. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

VI. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської
ради

        1. Створення та керівництво медичною спеціалізованою службою цивільного
захисту,  організація  забезпечення  її  діяльності  та  здійснення  контролю  за
готовністю до дій за призначенням.
        2.  Розроблення  плану  медико-санітарного  забезпечення  населення  в
надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення.
        3.  Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної
ситуації,  зокрема виплати матеріальної  допомоги відповідно до вимог чинного
законодавства.
        4.  Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке
постраждало  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  у  межах  асигнувань,
передбачених законодавством та додатково виділених коштів.
        5.  Забезпечення  виконання  завдань  цивільного  захисту  суб'єктами
господарювання, що належать до сфери управління.
        6. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

VII. Юридичний відділ сільської ради

       1. Створення та керівництво спеціалізованою службою зв’язку та оповіщення
цивільного захисту, організація забезпечення її діяльності та здійснення контролю
за готовністю до дій за призначенням.
        2. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем
централізованого  оповіщення і  зв'язку   в  усіх  режимах функціонування  єдиної
державної системи цивільного захисту, включаючи терміновий ремонт чи заміну
пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку.
        3. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-
технічних можливостей) у проведенні  аварійно/пошуково-рятувальних та інших
невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.
        4. Забезпечення сталого зв'язку, необхідного для спільної роботи підсистем
Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
        5. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.



VIII. Відділ управління майном та будівництва сільської ради

1.Створення та керівництво інженерною спеціалізованою службою цивільного
захисту,  організація  забезпечення  її  діяльності  та  здійснення  контролю  за
готовністю до дій за призначенням.
       2.Нормативно-методичне  забезпечення  виконання  заходів  запобігання
надзвичайних ситуацій під час  здійснення на території  громади будівництва та
інженерного  захисту  територій, об'єктів  і  територій.  Державний  архітектурно-
будівельний контроль та ліцензування.
        3. Комплексне освоєння підземного простору на території населених пунктів
громади  для  взаємно  погодженого  розміщення  в  ньому  споруд  і  приміщень
соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням
необхідності  пристосування  і  використання  частини  приміщень  для  укриття
населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
        4.  Урахування під час розроблення генеральних планів забудови населених
пунктів  громади  і  ведення  містобудування  в  умовах  підвищеного  ризику
можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях.
        5.Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної
сфери і майну громадян на території громади внаслідок надзвичайних ситуацій,
потреби  в  матеріальних  ресурсах,  потрібних  для  проведення  аварійно  -
рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих
об'єктів.
        6.  Створення  комплексних схем захисту  населених пунктів  громади та
об'єктів  від  небезпечних  природних  процесів  шляхом  організації  будівництва
протиповіневих,  протиерозійних  та  інших  інженерних  споруд  спеціального
призначення.
        7.  Організація  і  здійснення  заходів  цивільного захисту  на  підвідомчих
об'єктах.
        8.  Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних
організацій  у проведенні  аварійно-рятувальних та  інших невідкладних робіт  на
територіях впливу надзвичайних ситуацій.

9. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території громади.
       10. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

IХ. Прес-секретар сільської ради
         1.  Всебічне сприяння пропаганді знань з питань цивільного захисту серед
населення територіальної громади.
          2. Своєчасне і об'єктивне інформування населення територіальної громади
про наслідки надзвичайних ситуацій в Україні, області і в територіальній громаді,
способів захисту в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних
ситуацій,  запобігання травмуванню та загибелі  людей та надання рекомендацій
населенню щодо правил поведінки в цих умовах.
         3. Сприяння в організації оповіщення населення про надзвичайні ситуації.
         4. Спільно з відповідальною особою за техногенну безпеку, пожежну безпеку
та цивільний захист та  Вінницьким РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області
організовує позачергову передачу повідомлень стосовно надзвичайних ситуацій,
своєчасне  і  об’єктивне  інформування  населення  про  наслідки  надзвичайних



ситуацій, про перебіг подій в районах надзвичайних ситуацій і поза їх межами,
надання рекомендацій населенню про правила поведінки і  порядок дій в зонах
надзвичайних ситуацій.
         5.  Централізоване використання мереж зв'язку,  радіомовлення та інших
технічних  засобів  передачі  інформації  незалежно  від  форми  власності  та
підпорядкування в разі виникнення надзвичайних ситуацій, з метою інформування
населення.
        6. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

Х. Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»

        1. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем
централізованого оповіщення і зв'язку  громади в усіх режимах функціонування
єдиної державної системи цивільного захисту, включаючи терміновий ремонт чи
заміну пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку.
        2.  Першочергове забезпечення керівних органів єдиної державної системи
каналами і засобами надання послуг зв'язку у разі здійснення ними заходів щодо
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
        3. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-
технічних можливостей) у проведенні  аварійно/пошуково-рятувальних та інших
невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.
       4.  Забезпечення сталого зв'язку, необхідного для спільної роботи підсистем
Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
       5. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

      
ХІ. СО «Вінницькі центральні електричні мережі» 

АТ  «Вінницяобленерго»
        1. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем
енергопостачання,  зокрема  енергопостачання  суб'єктів  господарювання,  що
забезпечують життєдіяльність населення.
        2. Забезпечення виконання технічних питань, пов’язаних з відновленням
електропостачання в районах надзвичайних ситуацій.
        3.  Забезпечення електроенергією сили і засоби, які працюють в районах
виникнення  надзвичайної  ситуації  при  виконанні  рятувальних  та  інших
невідкладних робіт.
        4. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-
технічних  можливостей)  у  проведенні  аварійно-відновлювальних  та  інших
невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.
        5. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

ХІІ. СП ВП √3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області
         1. Створення та керівництво спеціалізованою службою цивільного захисту
охорони  публічного  (громадського)  порядку,  організація  забезпечення  її



діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.
         2.  Розроблення і здійснення заходів з охорони громадського порядку,
безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей у разі
виникнення надзвичайної ситуації.
         3.  Облік втрат населення у разі виникнення надзвичайної ситуації.
         4.Організація  і  здійснення  охорони  режимно-обмежувальних  і
карантинних  зон  у  разі  виникнення  осередків  радіоактивного,  хімічного,
бактеріологічного (біологічного) зараження і під час їх ліквідації.
         5. Організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного
захист функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
        6.  Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами
зору та слуху.

7. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:
        -  з  евакуації  населення,  майна  у  безпечні  райони,  їх  розміщенні  та
життєзабезпеченні населення;
        -   з  організації  робіт з ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій на
території громади.
          8.  Здійснення  інших  повноважень  у  сфері  цивільного  захисту,
передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими
актами.

ХІII. КПН ЦПМСД Лука-Мелешківської сільської ради
        1. Удосконалення заходів щодо надання екстреної  медичної допомоги та
лікування постраждалих у разі надзвичайних ситуацій.
        2. Організація і координація робіт з надання екстреної медичної допомоги
постраждалому населенню та рятувальникам в зонах надзвичайних ситуацій.
        3.  Забезпечення роботи з медичної евакуації постраждалого населення і
хворих закладів охорони здоров’я із цих зон.
        4.  Збирання,  узагальнення,  аналіз  і  надання  органам  управління
територіальної підсистеми та МОЗ відомостей про постраждалих і хворих осіб у
зонах надзвичайних ситуацій.
        5. Створення необхідного резерву лікарських засобів та виробів медичного
призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.
         6. Завчасне створення, підготовка і використання існуючих сил та засобів
незалежно від форм власності та господарювання.
7. Проведення навчання немедичних працівників методам та навичкам надання 
домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час та
на особливий період.

XIV. Вінницьке районне управління ГУ Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

          1.Створення  та  керівництво  спеціалізованою  службою  із  захисту
сільськогосподарських  тварин  цивільного  захисту,  організація  забезпечення  її
діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.



          2.Моніторинг  стану  забруднення  радіоактивними  та  небезпечними
хімічними  речовинами,  біологічними  засобами  сільськогосподарських  угідь,
продукції  рослинництва,  поверхневих  вод,  призначених  для
сільськогосподарських потреб.
           3.Проведення  робіт  з  ліквідації  епізоотій  та  епіфітотій,  здійснення
епізоотичного, фітосанітарного і токсикологічного контролю під час проведення
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
           4.Здійснення  контролю за  безпечністю  харчових  продуктів  під  час
виникнення надзвичайних ситуацій.

5. Здійснення ветеринарно-санітарних  заходів.
           6.Контроль  за  безпечністю  сільськогосподарського  виробництва  на
забруднених територіях.
           7.Участь у зборі,  утилізації  або знищенні загиблих тварин і  відходів
тваринного походження
            8. Участь у плануванні евакуаційних заходів сільськогосподарських тварин
із зон можливих надзвичайних ситуацій в мирний час та на особливий період.
           9.Забезпечення  участі  сил  і  засобів  (у  межах  тактико-технічних
можливостей) у проведенні аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт у
районі виникнення надзвичайних ситуацій.

XV. ФІЛІЯ "ВІННИЦЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ"
дочірного підприємства «Вінницький облавтодор»

            1.Організація  на  території  територіальної  громади  заходів  щодо
нормального  функціонування  дорожнього  комплексу,  зменшення  витрат  та
збитків від аварій, катастроф та небезпечних природних явищ.
            2.Організація та проведення рятувальних та інші невідкладних робіт з
відновлення та забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах
загального  користування  —  розчищення  завалів,  ліквідація  снігозаносів,
ожеледиці.
            3.Створення  та  керівництво  формуваннями цивільного  захисту  по
відновленню  доріг  для  забезпечення  заходів  і  дій  в  осередках  ураження  при
виникненні надзвичайних ситуацій.
           4. Організація проведення пошуково-рятувальних, невідкладних аварійно-
відновлювальних робіт в районах виникнення надзвичайних ситуацій та евакуації
людей із зон ураження.
           5.Організація  проведення  розрахунку  шкоди,  заподіяної  об'єктам
комунальної сфери і майну громадян на території громади внаслідок надзвичайних
ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно -
рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення об'єктів.
         6. Створення необхідного матеріального резерву для забезпечення заходів з
попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
         7. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.



                                                                                                                                                       Додаток 3
До Положення про місцеву ланку ТП ЄДС ЦЗ

ПЕРЕЛІК
сил цивільного захисту ланки Лука-Мелешківської територіальної громади Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної

системи цивільного захисту 

І.Перелік формувань які увійшли до складу спеціалізованих служб цивільного захисту району

№
п/
п

Найменування підрозділу та
відомча (територіальна)

належність

Найменування
спеціалізованої

служби цивільного
захисту

Найменування
формувань

Місце
розташування та

телефон

Кількість
формувань/

загальна
чисельніст

ь
формувань/
чисельніст
ь чергової

зміни

Завдання які виконує
формування, райони

(об’єкти)

1 2 3 4 5 6 7

1 Вінницький районний сектор 
ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області
ДПРЧ 5

Спеціалізована
протипожежна служба

Моб. Оперативна 
група

м. Вінниця
пров. Залізничний
 т.101, 
(0432)61-23-92

1/3 Гасіння пожеж на 
території та об’єктах 
територіальної 
громади

Державна 
рятувально-пожежна 
частина

2 Прес-секретар сільської ради Спеціалізована служба
зв’язку і оповіщення

с. Лука-
Мелешківська
вул..Центральна, 2 
т.0681690167

1/2 Здійснення 
оповіщення про 
загрозу або 
виникнення НС; 
Забезпечення зв’язком
органи управління та 
сили ЦЗ

2.1 Вінницька філія ПАТ 
«Укртелеком»

Лінійно аварійна - 
відновлювальна 
ланка

м. Вінниця
вул. Соборна, 10
т.  0800 506 801

1/5

Ланка зв’язку 1/4
3 СП ВП √3 Вінницького РУП 

ГУНП у Вінницькій області
Спеціалізована служба

охорони публічного
(громадського)

порядку

Оперативні групи 
громадського 
порядку, оперативні 
групи патрульної 
служби

м. Вінниця
вул. Мечнікова, 7
(0432) 43-74-49 
(0432) 59-41-45

2/38/8 Забезпечення 
громадського порядку,
безпеки дорожнього 
руху в зонах 
виникнення НС

1 2 3 4 5 6 7

https://www.google.com/search?q=.+%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9F%D0%90%D0%A2+%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%C2%BB&oq=.+%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9F%D0%90%D0%A2+%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%C2%BB&aqs=chrome..69i57j0i22i30l6.951j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


4 Заступник сільського голови з
питань діяльності виконавчих 
органів ради 
                          

Комунально-технічна
та енергетики

спеціалізована служба

с. Лука-
Мелешківська
вул..Центральна,2 
т.0976315655

1 Здійснення 
комунально-технічних
заходів; організація 
АВР мереж 
електропостачання; 
забезпечення сил ЦЗ 
електропостачанням.
Проведення 
спеціальної розвідки в 
місцях виникнення 
НС; Проведення 
аварійно-
відновлювальних 
робіт на комунально-
технічних мережах 
міста; розчищення 
шляхів руху сил ЦЗ; 
очищення дренажних 
систем та зливостоків; 
підведення води

4.1 СО  «Вінницькі  центральні  ЕМ»
АТ  «Вінницяобленерго»

Аварійна бригада м. Вінниця
вул. Гніванське 
шосе, 2
т. 0 432 525032

1/2
Аварійно-
відновлювальна 
ланка

1/6

4.2 Філія  «Вінницька  дорожня
експлуатаційна  дільниця»
дочірного  підприємства
«Вінницький облавтодор»

Аварійно-технічна 
група

м. Вінниця
вул. Єрмака, 2а
 0432 326 754

1/2

Аварійно-технічна 
група швидкого 
реагування

1/3

Команда по 
відновленню доріг та
мостів

1/5

5. Головний спеціаліст відділу 
управління майном та 
будівництва

Інженерно 
спеціалізована служба

с. Лука-
Мелешківська
вул..Центральна, 2 
т.0964713243

1/2 Здійснюють заходи 
щодо інженерного 
забезпечення сил ЦЗ

5.1 Інспектор з благоустрою Бригада по ремонту 
та відновлення робіт

с. Лука-
Мелешківська
вул..Центральна, 2 

1/8

6 Відділ  соціального  захисту
населення та охорони здоров’я
сільської  ради

Спеціалізована 
медична служба

с. Лука-
Мелешківська
вул..Центральна, 2 
т. 0677621381

1/3 Організація медичного
забезпечення, надання 
медичної допомоги 
пораненим та 
постраждалим в НС та
особовому складу сил 
ЦЗ, евакуації 
постраждалих до 
медичних закладів; 
медичних 

6.1 КНП ЦПМСД Лука-
Мелешківської сільської ради

Травматологічна 
бригада

с. Лука-
Мелешківська
вул. Тиврівське 
шоссе, 18
т. 0978627525

1/3

Токситерапевтична

https://www.google.com/search?q=%D0%A4%D0%86%D0%9B%D0%86%D0%AF+%22%D0%92%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90+%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%AF+%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%A3%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90+%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AF%22+%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%C2%BB&oq=%D0%A4%D0%86%D0%9B%D0%86%D0%AF+%22%D0%92%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90+%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%AF+%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%A3%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90+%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AF%22+%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%C2%BB&aqs=chrome..69i57.1510j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


бригада профілактичних 
заходів серед 
населення. Збір, аналіз
узагальнення даних 
про медичну і 
санітарно-епідемічну 
обстановку, 
прогнозування її 
розвитку у районах 
виникнення НС

6.2 Вінницька центральна районна 
лікарня 

Інфекційна бригада м. Вінниця
вул. Хмельницьке 
шосе, 92 
т. 0432 511 288

1/3
Епідемічна бригада 1/3
Дезінфекційна 
бригада

1/3

7 Секретар сільської ради Спеціалізована служба
транспортного 
забезпечення

с. Лука-
Мелешківська
вул. Центральна, 2
0974944883

1

Здійснення 
транспортного 
забезпечення заходів 
ЦЗ

7.1 Відділ освіти та культури 
сільської ради

Автоколона для 
перевезення людей

с. Лука-
Мелешківська
вул..Центральна, 2
09756873938

1/2

8. Фінансовий відділ сільської 
ради

Спеціалізована служба
матеріального 
забезпечення, торгівлі 
та харчування

с. Лука-
Мелешківська
вул..Центральна, 2
т. 0674379712

1/2 Забезпечення 
продовольством 
товарами першої 
необхідності сили ЦЗ 
під час проведення 
АРНР та 
постраждалих від НС

8.1 Вінницька «Райспоживспілка» Пересувний пункт 
харчування

м. Вінниця
вул. Короленка, 5, 
т. (0432) 271394

1/5

Пересувний пункт 
матеріально-техніч-
ного забезпечення

1/5

Пересувний пункт 
продовольчого
забезпечення

1/6

1 2 3 4 5 6 7

tel:+380432271394
https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F&ei=fiCdYISFK_yC9u8P1pqF0A8&oq=%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6CAgAELEDEIMBOgIILjoFCAAQsQM6BwguEEMQkwI6CggAEMcBEK8BEEM6CwgAELEDEMcBEK8BOg4IABCxAxCDARDHARCvAToECAAQQzoFCC4QsQNQw-kCWJrAA2CMywNoAHAAeACAAd0BiAHwFpIBBjcuMTcuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiEvNWI2cbwAhV8gf0HHVZNAfoQ4dUDCA8&uact=5


9 Вінницьке районне управління 
ГУ Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області

Спеціалізована служба
захисту 
сільськогосподарських
тварин

Відділення захисту 
тварин

Вінницький р-н., с. 
Якушенці,
7-й км. 
Хмельницького 
шосе
т. (0432) 43-74-28

1/5 Забезпечення захисту 
сільськогосподарських
тварин

Усього формувань ЦЗ, які увійшли до складу спеціалізованих служб ЦЗ 26/124/8

Відповідальна особа за техногенну безпеку, 
пожежну безпеку та цивільний захист                                                                          Дмитро ПРОЦЕНКО



Додаток 4
до Положення про місцеву ланку ТП ЄДС ЦЗ

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих служб цивільного захисту Лука-Мелешківської територіальної громади,

бази їх створення та організацій, що входять до їх складу

№
п/п Найменування спеціалізованої

служби цивільного захисту

Органи управління і суб’єкти
господарювання, що входять до

спеціалізованих служб цивільного
захисту

Начальник
спеціалізованої служби

цивільного захисту

Заступники начальника
спеціалізованої служби

цивільного захисту

1 2 3 4 5

1 Комунально-технічна та 
енергетики спеціалізована 
служба

Заступник сільського голови з
питань діяльності виконавчих 
органів ради, 
СО  «Вінницькі  центральні  ЕМ»  АТ
«Вінницяобленерго»
Філія «Вінницька дорожня 
експлуатаційна дільниця» дочірного
підприємства «Вінницький 
облавтодор»

Заступник сільського 
голови з
питань діяльності 
виконавчих органів ради

Начальник СО «Вінницькі 
центральні ЕМ»

2 Спеціалізована служба захисту
сільськогосподарських тварин 

Вінницьке районне управління ГУ 
Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області 
Сільськогосподарські (фермерські) 
господарства територіальної 
громади

Начальник Вінницького 
районного управління 
Держпродспоживслужби

Заступник начальника 
Вінницького районного 
управління 
Держпродспоживслужби

3 Інженерна спеціалізована 
служба

Головний спеціаліст відділу 
управління майном та будівництва,
Інспектор з благоустрою                     

Головний спеціаліст 
відділу управління майном
та будівництва

Інспектор з благоустрою

4 Спеціалізована служба 
матеріального забезпечення, 
торгівлі та харчування

Фінансовий відділ сільської ради,
Оптово-роздрібні торгівельні 
заклади, 
Автозаправні станції,
Заклади громадського харчування

Начальник 
фінансового відділу 
сільської ради

Заступник начальника
фінансового відділу 
сільської ради



1 2 3 4 5

5 Медична спеціалізована служба Відділ  соціального  захисту
населення  та  охорони  здоров’я
сільської  ради,

КНП  ЦПМСД  Лука-Мелешківської
сільської ради 
Вінницька  центральна  районна
лікарня 

В.о.начальника Відділу 
соціального захисту 
населення та охорони 
здоров’я сільської  ради

Головний  лікар  КНП
ЦПМСД  Лука-
Мелешківської  сільської
ради 

6. Спеціалізована служба зв'язку і 
оповіщення

Начальник юридичного відділу 
сільської ради,
Прес-секретар сільської ради,
Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»

Начальник юридичного 
відділу сільської ради

Прес-секретар сільської 
ради

7. Протипожежна спеціалізована 
служба

Вінницький районний сектор ГУ 
ДСНС України у Вінницькій 
області,
ДПРЧ 5

Начальник Вінницького  
районного сектору ГУ 
ДСНС України у 
Вінницькій області

Начальник ДПРЧ 5

8. Спеціалізована служба 
транспортного забезпечення

Секретар сільської ради,
Відділ освіти та культури сільської 
ради  

Секретар сільської ради Начальник відділу освіти 
та культури

9. Спеціалізована служба охорони 
публічного (громадського) 
порядку

СП ВП √3 Вінницького РУП ГУНП 
у Вінницькій області

Начальник СП ВП √3 
Вінницького РУП ГУНП у 
Вінницькій області

Заступник начальника СП 
ВП √3 Вінницького РУП 
ГУНП у Вінницькій 
області

   
     Відповідальна особа за техногенну безпеку, 
     пожежну безпеку та цивільний захист                                                                                  Дмитро ПРОЦЕНКО
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