
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО УТВОРЕННЯ ЛАНОК 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ 

ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБ'ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
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І. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ЛАНОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ 

ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворення ланки ТП ЄДС ЦЗ ОТР 

Підготовка проектів рішень Ради ОТГ з питань створення ланки ТП ЄДС ЦЗ та їх 

затвердження 

РАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Утворення відділу (сектору), 

призначення фахівця з питань ЦЗ у 

складі виконавчого комітету Ради  

 

Про утворення комісії з 

питань евакуації 

 

Про утворення 

спеціалізованих служб 

цивільного захисту 

 

Про утворення 

формувань цивільного 

захисту 

Про утворення 

місцевого 

матеріального резерву 

Про утворення місцевої 

автоматизованої 

системи оповіщення 

населення 

 

Про утворення Центру 

порятунку «Безпечно» 

Про утворення місцевої 

комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

Про затвердження 

Положення про ланку 

ТП ЄДС ЦЗ 

Відпрацювання документів з питань цивільного захисту відповідно до 

Переліку 
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ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДОННЯ ЛАНКИ ТЕРИТОРАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ 

ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

ЛАНКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОТГ Проведення моніторингу і 

прогнозування виникнення 

надзвичайних ситуацій та їх 

розвитку 

Організація і здійснення заходів 

щодо захисту населення і 

територій ОТГ від надзвичайних 
ситуацій 

Забезпечення готовності органів 

управління та підпорядкованих їм 

сил цивільного захисту до дій, 

спрямованих на запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації 

або небезпечні події 

Планування 

заходів цивільного 

захисту 

Проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

Організація і здійснення 

заходів із запобігання 

виникненню надзвичайних 

ситуацій 

Створення, збереження і 

раціональне 

використання резерву 

матеріальних ресурсів 

Навчання населення щодо 

поведінки та дій у разі 

виникнення  надзвичайних 
ситуацій 

Організація і проведення 

підготовки керівного 

складу та фахівців ОТГ, 

суб’єктів господарювання, 

діяльність яких пов’язана з 

організацією та 

здійсненням заходів 

цивільного захисту 

Здійснення заходів щодо 

створення та 

використання наявного 

фонду захисних споруд 

Оповіщення населення 

про загрозу та 

виникнення 

надзвичайних ситуацій  

Забезпечення сталого 

функціонування суб’єктів 

господарювання і 

територій в особливий 
період 
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ІІІ. СХЕМА ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

 
 
 
 

 

 
ПОСТІЙНО ДІЮЧІ ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДС ЦЗ 

 
 
 
 
 
 

 
 

СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДС ЦЗ 
 

 
 

 
 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОТГ 

    
  

 
 
 
  
 

Голова об’єднаної територіальної 
громади-керівник ланки 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 
Комісія з питань 

евакуації Голова місцевої з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 
 

Місцева комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

Голова комісії з питань 
евакуації  

Відділ (сектор, фахівець) з 
питань цивільного захисту 

Чергова служба 

Спеціалізовані 
служби ЦЗ ОТГ 

Заступник голови ОТГ 

Виконавчий комітет Ради ОТГ 

Спеціальна  
комісія  ліквідації 

наслідків НС 

Керівник робіт з 
ліквідації 

наслідків НС 

Штаб з ліквідації 
наслідків НС 

Аварійно-рятувальні підрозділи ГУ 

ДСНС України у Харківській області, які 
розташовані на території ОТГ 

Місцевий матеріальний 
резерв 

Місцева 
автоматизована 

система оповіщення 

Резервний фонд 
бюджету ОТГ 

Територіальні та 
об’єктові формування ЦЗ 

Сили ЦЗ територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, 
які розташовані на території ОТГ 

Місцеві пожежно-
рятувальні підрозділи 

енергетики протипожежна 

технічна 

Торгівлі та 
харчування 

Транспортного 
забезпечення 

Комунально-
технічна 

Охорони 

громадського 
порядку 

Зв’язку і 
оповіщення 

медична Матеріального 
забезпечення 

Захисту сільськогосподарських 
тварин і рослин 

інженерна 
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ІV. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО 

СТВОРЕННЯ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ СИТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 

 

1. Кодекс цивільного захисту України. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.14 № 11 «Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.15 № 101 «Про 

затвердження типових Положень про функціональну і територіальну підсистему 

єдиної державної системи цивільного захисту».  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.15 № 409 «Про 

затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій». 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.15 № 469 «Про 

затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту».  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.13 № 787 «Про 

затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного 

захисту». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.13 № 841 «Про 

затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій» (із змінами, постанова КМУ від 30.11.1 6         

№ 905). 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.15 № 775 «Про 

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.17 № 773 «Про 

затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту».  

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.98 року № 391 «Про 

затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».  

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.02 року № 843 «Про 

затвердження Загального положення про спеціалізовану Урядову комісію з 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і 

Загального положення про спеціалізовану комісію з ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та 

об’єктового рівня». 

12. Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.06.13 № 443 «Про 

затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту». 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.99 № 140 «Про 

затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій». 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.17 № 626 «Про 

затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи 

цивільного захисту». 
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15. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.17 № 138 «Деякі питання 

використання захисних споруд цивільного захисту».  

16. Наказ МВС України від 26.12.14 № 1406 «Про затвердження Положення 

про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної 

і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.15 за № 47/26492). 

17. розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 

18.04.16 № 132 «Про затвердження Положення про територіальну підсистему єдиної 

державної системи цивільного захисту Харківської області» (зареєстровано в 

Головному територіальному управління юстиції у Харківській області 13.05.16        

№ 10/1494). 

 

 

 

 

 


