
                               Додаток
до рішення №   53 від  «_  28   »   серпня 
2018  _р.  виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

ПОЛОЖЕННЯ
про протипожежну ланку територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту

1. Загальни частина.
1.1. Положення  про  протипожежну  ланку  територіальної  підсистеми

єдиної  державної  системи  цивільного  захисту  (далі  –  Ланка)
регулює  питання  здійснення  заходів  цивільного  захисту  в
об’єднаній  територіальній  громаді,  визначає  склад  органів
управліннята сил цивільного захисту, планування діяльності Ланки,
порядок виконання нею завдань та організації взаємодії.

1.2. Основною метою створення і  функціонування Ланки є здійснення
заходів  щодо  захисту  населення  і  території  об’єднаної
територіальної громади від надзвичайних  ситуацій у мирний та в
особливий період.

1.3. Ланка виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту
України,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  09.01.2014
№  11  «Про  затвердження  Положення  про  ЄДС  ЦЗ»  та  цим
Положенням.

2. Керівництво та загальни стуктура Ланки
2.1. Керівництво  протипожежною  ланкою  здійснює  голова  об’єднаної

територіальної громади.
2.2. Ланка має два рівні: місцевий та об’єктовий.
2.3. Ланка  створюється  з  метою  здійснення  заходів  щодо  захисту

населення  і  території  об’єднаної  територіальної  громади  від
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

3. Органи управління та сили цивільного захисту.
3.1. У  складі  ланки  функціонують  постійно  діючі  органи  управління

цивільного захисту, координаційні органи.
3.2. Постійно  діючими  органами  управління  цивільного  захисту,  до

повноважень яких входить питання організації та здійснення заходів
цивільного  захисту,  є  на  місцевому  рівні  –  виконавчий  комітет
селищної ради, підрозділ територіального органу ДСНС України у
Миколаївській  області;  на  об’єктовому рівні  –  органи управління



(керівники)  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм
власності.

3.3. Координаційними органами є: 
На  місцевому  рівні  –  комісія  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій;
На  об’єктовому  –  комісії  з  питань  надзвичайних  ситуацій
підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

3.4. Для  забезпечення  діяльності  у  режимі  повсякденного
функціонування органами управління та силами цивільного захисту.

3.5. Для  забезпечення  сталого  управління  суб’єктами  забезпечення
цивільного  захисту  та  виконання  функцій,  передбачених  на
особливий період, відповідно до ст. 72 Кодексу цивільного захисту
України використовується державна система пунктів управління.

4. Режим фунціонування.
4.1. Залежно  від  масштабу  і  особливостей  надзвичайної  ситуації,  що

прогнозується або виникла,  на території  Воскресенської  селищної
ради встановлюється один із режимів:
Повсякденного функціонування;
Підвищеної готовності;
Надвизвичайної ситуації;
Надзвичайного стану.

4.2. Рівні  надзвичайних  ситуацій  визначається  відповідно  до  Законів
України.

5. Планування діяльності ланки.
5.1. Для  здійснення  заходів  щодо  ліквідації  наслідків  надзвичайних

ситуацій  підрозділ  з  питань  цивільного  захисту  селищної  ради  у
взаємодії  з  іншими  структурними  підрозділами  Воскресенської
селищної ради.

5.2. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій  на  об’єктах  підвищеної  небезпеки  розробляються  плани
локалізації та ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

5.3. Організаційно-методичне керівництво планування діяльності Ланки
здійснюється підрозділом ДСДС України в Миколаївській області.

6. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій.
6.1. З метою забезпечення здійснення заходів у Ланці щодо запобігання

винекненню  надзвичайних  ситуацій  проводиться  постійний
моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

7. Оповіщення  та  інформування  про  загрозу  або  виникнення
надзвичайних ситуацій.

7.1. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій здійсньється органами місцевої влади.

7.2. Оповіщення  про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій
полягає  у  своєчасному  доведенні  відповідної  інформації  до



відповідних  органів  та  населення   і  забезпечується  шляхом
використання системи оповіщення.

8. Забезпечення фінансування Ланки.
8.1. Забезпечення фінансування Ланки здійснюється за рахунок коштів

місцевого  бюджету,  а  також  інших  джерел  фінансування  не
заборонених чиним законодавством.

8.2. Фінансування  робіт  із  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних
ситуацій  здійснюється  у  порядку,  встановленому  Кабінетом
Міністрів України.

Селищний голова                               О.М.Шаповалов


