
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження секретаря 

 селищної ради 

від 29 жовтня 2021 р. 

№125-р 

___________        Тетяна БІЛОЗОР 

 

Примірний посадовий склад  

штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

на території Воскресенської селищної ради 

 

№ 

з/п 

Види надзвичайних 

ситуацій відповідно до 

плану реагування на 

надзвичайні ситуації на 

території Воскресенської 

територіальної громади 

Примірний посадовий склад штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації (далі – НС) 

1. Геофізичні надзвичайні 

ситуації 
Геологічні НС 

Гідрологічні НС 

поверхневиїх вод 
НС, пов’язані з пожежами в 

природних екологічних 

системах 

НС, пов’язані з інфекційними 
захворюваннями 

сільськогосподарських 

тварин 

НС, пов’язані з масовим 
отруєнням 

сільськогосподарських 

тварин 
НС, пов’язані з масовою 

загибеллю диких тварин 

НС, пов’язані з ураженням 

сільськогосподарських 
рослин хворобами та 

шкідниками 

Начальник штабу: 

Представник Вітовського загону 
місцевої пожежної охорони (за 

узгодженням); 

Директор житлово-комунального 
підприємства «Калина»; 

Директор Воскресенського комбінату 

комунальних послуг; 

Відповідальна особа за здійснення 
заходів у сфері охорони праці, 

цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки по 

Воскресенській селищній раді; 
 

Заступник начальника штабу 

Відповідальна особа за здійснення 
заходів у сфері охорони праці, 

цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки по 

Воскресенській селищній раді. 
 

Члени штабу: 

Більшість осіб, які входять до складу 
штабу з НС залежно від особливостей 

та характеру НС становлять 

працівники органу, посадову особу 

якого призначено начальником штабу 
з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій місцевого рівня. 
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2. НС унаслідок аварій чи 
катастроф на транспорті  

НС унаслідок аварій на 

трубопроводах 
НС унаслідок аварій з 

викиданням (загрозою 

викидання) небезпечних 

хімічних речовин, корисних 
копалин на інших об’єктах 

(окрім аварій на транспорті) 

НС унаслідок наявності у 
навколишньому середовищі 

шкідливих 

(забруднювальних) і 

радіоактивних речовин понад 
гранично допустимих 

концентрацій 

НС унаслідок аварій з 
викиданням (загрозою 

викидання) радіоактивних 

речовин (крім аварій на 

транспорті) 
НС унаслідок раптового 

руйнування будівель, споруд 

НС унаслідок руйнування 

елементів транспортних 
комунікацій 

НС унаслідок аварій в 

електроенергетичних 
системах 

НС унаслідок аварій у 

системах життєзабезпечення 

НС унаслідок аварії систем 
телекомунікацій 

НС унаслідок аварій на 

очисних спорудах 
НС унаслідок 

гідродинамікних аварій 

Метеорологічні НС 

 
Начальник штабу: 

Відповідальна особа за здійснення 

заходів у сфері охорони праці, 
цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки по 

Воскресенській селищній раді; 

Представник Вітовського загону 
місцевої пожежної охорони (за 

узгодженням); 

Директор житлово-комунального 
підприємства «Калина»; 

Директор Воскресенського комбінату 

комунальних послуг. 

 
Члени штабу: 

Більшість осіб, які входять до складу 

штабу з НС залежно від особливостей 
та характеру НС становлять 

працівники органу, посадову особу 

якого призначено начальником штабу 

з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій місцевого рівня. 

 

3. НС, пов’язані з інфекційними 

захворюваннями людей  
НС, пов’язані з отруєнням 

Начальник штабу: 

Відповідальна особа за здійснення 
заходів у сфері охорони праці, 
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людей цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки по 

Воскресенській селищній раді; 

Представник Вітовського загону 
місцевої пожежної охорони (за 

узгодженням); 

Директор житлово-комунального 
підприємства «Калина»; 

Директор Воскресенського комбінату 

комунальних послуг. 

 
Заступник начальника штабу: 

 

Директор (головний лікар) 

Комунальне підприємства Вітовський 
районний медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Миколаївської районної ради (за 
узгодженням) 

 

Члени штабу: 

Більшість осіб, які входять до складу 
штабу з НС залежно від особливостей 

та характеру НС становлять 

працівники органу, посадову особу 
якого призначено начальником штабу 

з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій місцевого рівня  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


