РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від «____»_____________ 20___ року

№______

Про погодження проекту рішення
Міської ради міста Кропивницького
«Про внесення змін до рішення
міської ради від 27 червня 2017 року
№ 1003 «Про утворення формувань
цивільного захисту»
Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 26, 27 Кодексу
цивільного захисту України, статтею 36 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 09 жовтня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку
утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», враховуючи
наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2015 року № 113
«Про затвердження Примірного положення про формування цивільного
захисту», беручи до уваги розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 04 квітня 2019 року № 610-р «Про внесення змін
до розпорядження голови облдержадміністрації від 14 лютого 2017 року №
65-р» та з метою залучення територіальних формувань при проведення
великих обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому
числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних
актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення
великої кількості населення і техніки Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про
внесення змін до рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 1003 «Про
утворення формувань цивільного захисту» що додається.
2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Міської ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного
проекту рішення на розгляд міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Гненний 22 86 20

А.РАЙКОВИЧ

ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста
Кропивницького
“____”
___________ 201__
№ ______
Проект
УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «

№ _____

» _______________

Про внесення змін до рішення
міської ради від 27 червня 2017 року
№ 1003 «Про утворення формувань
цивільного захисту»
Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 26
Кодексу Цивільного захисту України, пункту 3 статті 36 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Постанову Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787 «Про затвердження
Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту»,
Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 27 червня 2017 року
№ 1003 «Про утворення формувань цивільного захисту», а саме:
пункт 1 викласти в наступній редакції, а саме: Утворити територіальні
формування цивільного захисту, які будуть залучатись на ліквідацію
надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру в місті
Кропивницькому (додаються);
внести зміни до пункту 3 розділу ІV Організаційна структура
формувань цивільного захисту Положення про формування цивільного
захисту в місті Кропивницькому та викласти в наступній редакції:
«Територіальні формування утворюються шляхом об’єднання
об’єктових формувань цивільного захисту рішенням міської ради
(розрахунок
територіальних
формувань
цивільного
захисту
м. Кропивницького додається)»;

доповнити пунктом 5 розділ ІV Організаційна структура формувань
цивільного захисту Положення про формування цивільного захисту в місті
Кропивницькому та викласти в наступній редакції:
«Визначити перелік суб’єктів господарювання міста Кропивницького,
на яких створені об’єктові формування» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Гненний 22 86 20

А.РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Міської ради
міста Кропивницького
"____" __________ 201__
№ ______
Територіальні формування цивільного захисту, які будуть залучатись на ліквідацію
надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру в місті Кропивницькому
№
з/п

1
1

Найменування
формування

2
Рятувальна група

Найменування підрозділів
на яких створюється
формування

3

Місце розташування та
телефон

4

Чисельність та склад формування

5

1 ДПРЗ УДСНС України у
Кіровоградській області

м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34
т. (0522) 55 79 84
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

Рятувальна ланка:
особового складу - 8 чол.
(7 рятувальників, 1водій)

Кропивницький
міськрайоний відділ У
ДСНС України у
Кіровоградській області

м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34
т. (0522) 55 79 84
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

Мобільна оперативна група:
Особового складу – 3 чол., 1 од. техніки

Територіальне медичне
об’єднання «Центр
екстреної медичної
допомоги та медицини
катастрофу Кіровоградській
області»

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 22 85 84
(пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

Начальник.
Бригади швидкої медичної допомоги постійної
готовності першої черги - 10 бригад.
Спеціалізовані бригади постійної готовності
другої черги при територіальному медичному
об’єднанні "Центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф в Кіровоградській
області" - 7 бригад

Завдання, які
виконує
формування

6
Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації

2
1
2

2
Аварійно-технічна
група

3

4

5

6

Кропивницьке
міське
управління
Держпродспоживслужби
України в Кіровоградській
області

м.Кропивницький,
вул.Пушкіна, 40/9
т. (0522)33 12 97
(Пункт збору м.Кропивницький,
вул.Пушкіна 40/9)

Ланка радіаційної та хімічної розвідки:
Інженер-радіолог, лаборант-хімік - 2 чол.
Ланка епідемічної розвідки: начальник (лікарепідеміолог), помічник епідеміолога - фельдшер
(лаборант), водій, легковий автомобіль.
Ланка ветеринарної розвідки:
(лаборант), водій, легковий автомобіль.

Проведення радіаційної та хімічної
розвідки у разі
виникнення надзвичайної ситуації

ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР»

м. Кропивницький,
вул. Промислова,15
т.(0522) 56 92 69
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Промислова,15)

Начальник.
Ланка інженерної розвідки (3):
керівник, інженер, водій.
Техніка: КАМАЗ 5511- 1; КРАЗ 6510-1;
МАЗ 5337-1; екскаватор САТЕRPILLAR 428E;
екскаватор гусеничний JCB JS 220 LC-1;
ДТ-75М; ЗІЛ -130; ЕО-4321 Б; екскаватор
ЕК-8-30

Проведення
інженерної розвідки
у разі виникнення
надзвичайної
ситуації

Кіровоградське ВКГ ОКВП
"Дніпро- Кіровоград"

м. Кропивницький,
вул., Озерна Балка, 3-а
(Пункт збору м.Кропивницький,
вул.Озерна Балка, 3-а)

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації в житловокомунальній сфері

КП "Теплоенергетик"

м.Кропивницький,
вул.Енергетиків, 20
т.56-56-91 (Пункт збору
- м.Кропивницький,
вул.Енергетиків, 20)

ДП "Кіровоградтепло" ТОВ
"ЦНТІ УНТА"

м.Кропивницький,
вул.Сергія Гришина
23/16, т. (0522) 56 73 90
(Пункт збору м.Кропивницький,
вул.Сергія Гришина
23/16)

Начальник.
Ланки:
водопровідних мереж: начальник, водій,
5 слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
зварювальних, ремонтно-водопровідна машина,
автокран, ілосос, бортовий автомобіль,
самоскид, екскаватор, автоцистерна питної води,
компресор, зварювальний апарат.
Каналізаційних мереж: начальник, водій,
4 слюсарі аварійно-відновлювальних робіт,
ремонтно-каналізаційна машина, каналізаційна
відкачка;
Аварійно-технічна: начальник, водій,
зварювальних, 5 слюсарів-ремонтників, аварійна
машина, зварювальний апарат.
Теплових мереж:
аварійно-ремонтна бригада -7 осіб,
5 од. техніки
(керівник, майстер, 2 слюсарі, екскаваторник,
водій крану, водій аварійно-ремонтного

3
1

2

3

4

5
автомобіля, пересувний зварювальний генератор
- 1 шт., пост газової різки металу -1 комплект,
автомобіль асенізаційний ЕАЗ 5319 бочка - 1,
автомобіль аварійно-ремонтний - 1 шт.).
Аварійно-ремонтна бригада - 10 осіб,
7 од. техніки
(керівник, 2 слюсарі, екскаваторник, водій, водій
крану, водій аварійно-ремонтного автомобіля,
аварійно-ремонтна автомашина ГАЗ - 2;
єкскаватор - 2; кран автомобільний - 2;
водовідкачувальний пересувний засіб - 1)

Комунальне підприємство
аварійно-диспечерська
служба (Служба «1580»)

м. Кропивницький,
вул. Шульгіних, 3
т. (0522) 1580,
066 506 3694
(пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Шульгіних, 3)

Диспетчери - 9 чол.;
комплексні бригади – 4;
чисельність: від 12-15 чол.
Склад:
зварювальники – 3;
електрики – 6;
сантехніки – 6.
Техніка ГАЗ-52 - 1, ГАЗ-53 - 1, ММЗ - 1,
САК - 1, ГАЗЕЛЬ - 1, ЛУАЗ легкова -1.

Кропивницький міський
район електричних мереж
ПрАТ
«Кіровоградобленерго»

м. Кропивницький,
вул.Велика
Перспективна, 78
т. (0522) 35 68 19
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
Велика Перспективна,
78)

Засоби зв’язку: р/ст «Граніт» - 2 і 3 на а/м
Оперативно-виїзна бригади –
2 по 3 чол. – 6
Бригада по ремонту КП –4 електромонтера та
майстер
Бригада по ремонту ПЛ – 4 електромонтера та
майстер
Усього: 21/3 –чергова зміна
Спец. машин –120.

ВАТ "Кіровградгаз" по
газопостачанню та
газифікації

м.Кропивницький
вул.Арсенія
Тарковського, 67
т.56-12-59
(Пункт збору м.Кропивницький
вул.Арсенія

Начальник, заступник начальника по технічній
частині.
Ланки:
управління і розвідки: начальник, розвідникгазопровідник, водій-слюсар, а/м ГАЗель-32213;
ремонтна: начальник, водій, ремонтник,
електрогазозварювальник, аварійно-ремонтна

6

4
1

2

3

4
Тарковського, 67)

3

4

Аварійно-технічна
група по
електромережах

Група з водопровідноканалізаційних мереж

Кропивницький міський
район електричних мереж
ПрАТ
«Кіровоградобленерго»

м. Кропивницький,
вул.Велика
Перспективна, 78
т. (0522) 35 68 19
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
Велика Перспективна,
78)

Кіровоградське комунальне
підприємство електромереж
зовнішнього освітлення
«Міськсвітло»

м. Кропивницький,
вул.Панфіловців, 20
т. (0522) 56 97 42
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Панфіловців, 20)
м. Кропивницький,
вул. Шульгіних, 3
т. (0522) 1580,
066 506 3694
(пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Шульгіних, 3)

Комунальне підприємство
аварійно-диспечерська
служба (Служба «1580»)

Кіровоградське ВКГ ОКВП
"Дніпро- Кіровоград"

м. Кропивницький,
вул., Озерна Балка, 3-а
(Пункт збору -

5
газова машина ГАЗель 2705, зварювальний
дизель-генератор КДЕ 650EW; механізації:
начальник, водій-слюсар, машиніст барової
установки, екскаваторщик, водій а/м КАМАЗ,
компресорних, електрик, барова установка МТЗ82, екскаватор ЮМЗ-6, КАМАЗ- 5511;
аварійно-технічна ланка: начальник ремонтної
дільниці, водій, слюсар-газопровідник - 2 особи,
електрогазозварник,аварійно-ремонтна газова
машина ГАЗель 32213, зварювальники ьний
дизель- генератор КДЕ 650 EW
Начальник, заступник начальника.
Ланки:
розвідки: 2 особи (командир, водій), легковий
автомобіль; технічного забезпечення: 6 осіб
(командир, водій-кранівник, тракторист - 4),
спецтехніка: підйомник монтажний спеціальний
ОПТ, бурильно-кранова установка БКУ -2,
тракторфреза, опоровоз, автокран); ремонтна: 5
осіб (начальник, ремонтник, газозварювальник,
електромонтер, водій), бригадний автомобіль.
2 аварійно-технічні групи по 21 особі в кожній:
начальник, 4 ланки по 5 осіб в кожній
(начальник, водій - 1, електромонтер - 3),
бригадний автомобіль - 1
Диспетчери - 9 чол.;
комплексні бригади – 4;
чисельність: від 12-15 чол.
Склад:
зварювальники – 3;
електрики – 6;
сантехніки – 6.
Техніка ГАЗ-52 - 1, ГАЗ-53 - 1, ММЗ - 1,
САК - 1, ГАЗЕЛЬ - 1, ЛУАЗ легкова -1.
Аварійно-технічна: начальник, водій,
зварювальних, 5 слюсарів-ремонтників, аварійна
машина, зварювальний апарат

6

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації на електромережах

Ліквідація наслідків
надзвичайної ситуації на водопровідноканалізаційних
мережах, насосних
станціях, очисних
спорудах та
теплових мережах

5
1

2

3

4
м.Кропивницький,
вул.Озерна Балка, 3-а)
м.Кропивницький
вул.Арсенія
Тарковського, 67
т.56-12-59
(Пункт збору м.Кропивницький
вул.Арсенія
Тарковського, 67)

5

Група з газових
мереж

ВАТ "Кіровградгаз" по
газопостачанню та
газифікації

6

Команда гасіння
лісових пожеж

Кіровоградське лісництво
ДП «Компаніївського
лісгоспу

м.Кропивницький
вул. Салганні піски,1
т. (0522) 22 44 17
(Пункт збору м.Кропивницький,
вул.Салгані піски,1)

Комунальне підприємство
«Благоустрій» Міської ради
міста Кропивницького

м.Кропивницький
вул. Садова, 41
т.(0522) 33 86 55
(Пункт збору м.Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41)
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34
т. (0522) 55 79 84
(Пункт збору –
м. Кропивницький,

ДПРЧ 3,5,6 1 ДПРЗ УДСНС
України у Кіровоградській
області

5

6

Начальник, заступник начальника по технічній
частині.
Ланки:
управління і розвідки: начальник, розвідникгазопровідник, водій-слюсар, а/м ГАЗель-32213;
ремонтна: начальник, водій, ремонтник,
електрогазозварювальник, аварійно-ремонтна
газова машина ГАЗель 2705, зварювальний
дизель-генератор КДЕ 650EW; механізації:
начальник, водій-слюсар, машиніст барової
установки, екскаваторщик, водій а/м КАМАЗ,
компресорних, електрик, барова установка МТЗ82, екскаватор ЮМЗ-6, КАМАЗ- 5511;
аварійно-технічна ланка: начальник ремонтної
дільниці, водій, слюсар-газопровідник - 2 особи,
електрогазозварник,аварійно-ремонтна газова
машина ГАЗель 32213, зварювальний дизельгенератор КДЕ 650 EW
Ланка гасіння лісових пожеж:
командир, заступник командира, 2 пожежнотехнічні відділення по 7 осіб (у кожній
командир, водій (механік), тракторист
(бульдозерист), 4 пожежники; цистерна на
автомобілі (мотопомпа), бульдозер з
ґрунтообробним обладнанням.
Відділення пожежегасіння:
командир, 5 пожежників, моторист, водій,
1 вантажний автомобіль (трактор), 1 мотопомпа

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації на об’єктах
газового господарства в місті

Особового складу 22 чол.,
АЦ- 4 од., ПНС– 1 од.

Ліквідація пожеж в
лісових масивах

6
1

2

3

4
вул. Волкова, 34)
м.Кропивницький,
вул. Садова, 88-б
т. (0522) 33 13 83
(Пункт збору м.Кропивницький,
вул. Садова, 88-б )

7

Дорожня група,
мостова група

КП «Універсал 2005»
Міської ради міста
Кропивницького

8

Розрахунковоаналітична група

Управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту
населення міської ради

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 22 86 20
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
Велика Перспективна,
41 каб.416)

9

Пункти:
харчування;
санітарної обробки;
спеціальної обробки
транспорту;
спеціальної обробки
одягу;
спеціальної обробки
території та споруд

Управління торгівлі та
побутового обслуговування
населення Департаменту з
питань економічного
розвитку, торгівлі та
інвестицій Міської ради
міста Кропивницького

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
(0522) 22 85 84
(пункт збору м.Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

5

6

Начальник, заступник начальника по технічній
частині.
Ланки:
управління і розвідки: начальник, фахівець з
експлуатації та ремонту доріг і мостів,
розвідник-дозиметрист, водій, автомобіль;
ремонтна: начальник, ремонтник, електрик,
газозварювальник, водій, ремонтна майстерня,
зварювальний апарат.
Дорожня група: дорожні робітники - 21 чол.
Мостова група: містобудівники - 21 чол.
Група механізації
Начальник , заступник начальника, помічник
начальника по збору й обробці даних по
радіохімічну та бактеріологічну обстановку,
помічник начальника з радіаційної, хімічної та
бактеріологічної (біологічної) розвідки, фахівець
з оцінки інженерної обстановки, фахівець з
оцінки радіаційної, хімічної та бактеріологічної
(біологічної) розвідки

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації, пов’язаних
з ремонтом та
відновленням доріг
та мостів в місті

Мобільний пункт харчування: 12 чол.,
техніка - 3 од.
Начальник.
Ланка приготування і роздачі їжі - 5 чол.
(старший кухар, 2 кухарі-роздавальники,
робітник, водій).
Пункт санітарної обробки: 12 чол.
Начальник.
Ланка дозконтролю, видачі одягу і документів 5 чол. (командир, завідуючий майном, медпрацівник, дозиметрист, відповідальний за видачу
одягу і документів).
Техніка: вантажний автомобіль, кухня.
Ланка забезпечення - 6 чол. (командир,
комірник-дозиметрист, бухгалтер, 2 робітники
Ланка часткової спецобробки взуття, одягу та
засобів РХЗ - 3 чол. (командир, інструктор-хімік,

Здійснення збирання, оброблення,
передавання і збереження інформації
про стан радіаційної
та хімічної обстановки у разі виникнення надзвичайної
ситуації
Надання населенню
санітарногігієнічних послуг

7
1

10

2

Ланка підвезення
води

3

4

Кіровоградське ВКГ ОКВП
"Дніпро- Кіровоград"

м. Кропивницький,
вул., Озерна Балка, 3-а
(Пункт збору м.Кропивницький,
вул.Озерна Балка, 3-а)

Комунальне підприємство
«Кіровоград-Благоустрій»
Кіровоградської міської
ради

м.Кропивницький
вул. Велика
Перспективна, 41
т.(0522) 33 86 55
(Пункт збору м.Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41)

11

Ланки та групи з
обслуговування
захисних споруд

Підприємства, установи та
організації міста –
балансоутримувачі
захисних споруд цивільного
захисту відповідно до
журналу обліку захисних
споруд міста
Кропивницького

12

Автоколона для
перевезення
населення та вантажів

Управління транспорту та
зв’язку Міської ради міста
Кропивницького

-

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 48 00
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
Велика Перспективна,

5
дозиметрист).
Ланка приймання та санітарної обробки людей 2 чол. (командир, хімік-дезінфектор,
приймальник документів)
Ланка підвезення води: начальник – 1 чол.,
водій – 3 чол., автоцистерни питної води – 3 од.

6

Забезпечення сталої
життєдіяльності
населення

Відділення полово мийних машин:
командир, водій,
2 автомобіля ПМ-5, 1 мотопомпа

Відповідно до рекомендованої організаційної
структури та оснащення формувань цивільного
захисту

Кількість автотранспорту визначено в Плані
евакуації населення міста Кропивницького

Захист населення в
інженерних
спорудах,
призначених для
захисту від впливу
небезпечних
факторів, що
виникають
внаслідок
надзвичайної
ситуації, воєнних
дій або
терористичних актів
Перевезення
населення та
вантажів у разі
виникнення
надзвичайної
ситуації

8
1

2

3

4

5

6

41)
Комунальне підприємство
«Електротранс» Міської
ради міста Кропивницького

м. Кропивницький,
вул. Проспект
Університетський,
т. (0522) 55 10 15
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
Проспент
Університетський, 3)

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради

Автобуси МАЗ – 20 од., тролейбус з автономним
ходом до 20 км. пробігу – 5 од., тролейбуси –
30 од.

С. Коваленко

Додаток до пукту 5 розділу ІV Положення про
формування цивільного захисту в
місті Кропивницькому
Перелік суб’єктів господарювання міста Кропивницького, на яких створені об’єктові формування
№
з/п

Найменування суб’єкту господарювання на яких
створюється формування

Місце розташування та телефон

Кількість формувань, що
утворюються

1

2

3

4

Кількісний склад
формування
5

м.Кропивницький,
вул. Евгена Чикаленка,1
т. (0522) 36 61 27
м.Кропивницький,
вул. Братиславська,5
т. (0522) 39 16 45
м.Кропивницький,
вул. Братиславська,5а
т. (0522) 39 15 36

1

57 чол.

1

72 чол.

2

61 чол.

м.Кропивницький,
вул. Братиславська, 82

2

82 чол.

1

5 чол.

1

5 чол.

2

57 чол.

1

7 чол.

1

12 чол.

1

АТ «Ельворті»

2

АТ «Гідросила»

3

АТ «Гідросила АПМ»

4

ТДВ "М’ясокомбінат Ятрань"

т. (0522) 34 52 90
5

ППФ"Інгуша"

6

Аміачна холодильна установка приватного
підприємця Буца О.В.

7

ПГО АПВТ фірма "Ласка"

8

ТОВ "Кіровоградський лікеро-горілчаний
завод"

м.Кропивницький,
вул.Руслана Слободянюка, 219
т. (0522) 36 30 04

м.Кропивницький,
вул. Маланюка, 11
(0522) 56 00 01

м.Кропивницький,
вул. Руслана Слободянюка, 217
т. (0522) 56 31 06

м.Кропивницький,
вул. Промислова, 3,
т. (0522) 35 86 52

9

ТОВ НВФ "Екоцентр"

м.Кропивницький,
вул Аджамська, 29
т. (0522) 36 10 53

1

2

10

ПАТ НВП "Радій"

11

1 ДПРЗ УДСНС України у Кіровоградській
області

12

Територіальне медичне об’єднання «Центр
екстреної медичної допомоги та медицини
катастрофу Кіровоградській області»
ТОВ оперативно-рятувальний центр «Аєроспас»

13
14

ВАТ "Кіровградгаз" по газопостачанню та
газифікації

15

Кропивницький міський район електричних
мереж ПрАТ «Кіровоградобленерго

16

Комунальне підприємство аварійно-диспечерська
служба Міської ради міста Кропивницького
(Служба «1580»)

17

ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНТА"

18
19

КП "Теплоенергетик" Міської ради міста
Кропивницького
ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР»

20

Кіровоградське ВКГ ОКВП "Дніпро- Кіровоград"

21

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний
лабораторний центр» МОЗ України

22

Кропивницький міськрайоний відділ У ДСНС
України у Кіровоградській області

2
3
м.Кропивницький,
вул. Академіка Тамма, 29

4

5

2

59 чол.

1

315 чол.

1

79 чол.

м.Кропивницький,
вул. Короленка, 1а

1

5 чол.

м.Кропивницький
вул.Арсенія Тарковського, 67
т.56 12 59
м. Кропивницький,
вул.Велика
Перспективна, 78
т. (0522) 35 68 19
м. Кропивницький,
вул. Шульгіних, 3
т. (0522) 1580,
066 506 3694
м.Кропивницький,
вул.Сергія Гришина 23/16,
т. (0522) 56 73 90
м.Кропивницький,
вул.Енергетиків, 20 т.56-56-91
м. Кропивницький,
вул. Промислова,15 т.(0522) 56 92 69
м. Кропивницький,
вул., Озерна Балка, 3а,
т. (0522) 56 34 18; 050 321 54 78
м. Кропивницький,
вул., Тобілевича, 24,
т. (0522) 33 31 13
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34
т. (0522) 55 79 84

1

47 чол.

1

64 чол.

1

31 чол.

1

39 чол.

1

27 чол.

1

23 чол.

1

53 чол.

1

11 чол.

1

7 чол.

т. (0522) 37 30 20
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34
т. (0522) 55 79 84
м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 41
т. (0522) 22 85 84

1

2

23

Кіровоградське комунальне підприємство
електромереж зовнішнього освітлення
«Міськсвітло»
Комунальне підприємство «Благоустрій» Міської
ради міста Кропивницького

24

25

Кіровоградське лісництво ДП «Компаніївського
лісгоспу

26

Комунальне підприємство «Електротранс»
Міської ради міста Кропивницького

27

ПАТ «Кіровоградолія»

3
3
м. Кропивницький,
вул. Панфіловців, 20
т. (0522) 56 97 42
м.Кропивницький
вул. Садова, 88 б
т.(0522) 33 86 55
м.Кропивницький
вул. Салганні піски,1
т. (0522) 22 44 17
м. Кропивницький,
вул. Проспект Університетський,
т. (0522) 55 10 15
м. Кропивницький,
вул. Урожайна, 30
т. (0522) 39 13 27

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького

4

5

1

25 чол.

1

34 чол.

1

12 чол.

1

75 чол.

1

42 чол.

С. Коваленко

УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 27 червня 2017 року

№ 1003

Про утворення формувань
цивільного захисту
Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 26, 27 Кодексу
цивільного захисту України, статтею 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Утворити формування цивільного захисту, які будуть залучатись на
ліквідацію надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру в
місті Кропивницькому (додаються).
2. Затвердити Положення про формування цивільного захисту в місті
Кропивницькому (додається).
3. Затвердити План приведення у готовність, порядок розгортання
формувань цивільного захисту (додається).
4. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, які виділяють
сили і засоби, відпрацювати необхідну документацію та постійно
підтримувати у готовності техніку і механізми та до 20 травня 2017 року
надати управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Кіровоградської міської ради інформацію про об’єктові
формування цивільного захисту, зокрема, назву формування, юридичну
адресу, документ про утворення, прізвище, ім’я та по батькові командира,
списки членів формування, закріплену спеціальну техніку та майно.
5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
цього рішення покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.
Міський голова
Гненний 22 86 20

А.Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
міської ради
27 червня 2017 року
№ 1003
Формування цивільного захисту, які будуть залучатись на ліквідацію
надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру в місті Кропивницькому
№
з/п

Найменування
формування

Найменування підрозділів
на яких створюється
формування

Місце розташування та
телефон

Чисельність та склад формування

Завдання, які
виконує
формування

1

2

3

4

5

6

1

Рятувальна група

Протипожежна
спеціалізована служба
цивільного захисту

м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34
т. (0522) 55 79 84
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

Рятувальна ланка:
особового складу - 8 чол.
(6 рятувальників, різальник металу, водій)

Медична спеціалізована
служба цивільного захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 22 85 84
(пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

Начальник.
Бригади швидкої медичної допомоги постійної
готовності першої черги - 10 бригад.
Спеціалізовані бригади постійної готовності
другої черги при територіальному медичному
об’єднанні "Центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф в Кіровоградській
області" - 7 бригад

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації

2
1
2

2
Аварійно-технічна
група

3

4

5

6

Протипожежна
спеціалізована служба
цивільного захисту

м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34
т. (0522) 55 79 84
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

Командир групи.
Рятувальна ланка:
особового складу - 8 чол. (6 рятувальників,
різальник металу, водій).
Санітарна дружина - 9 чол., вантажний
автомобіль (командир, зв’язківець, водій)
(в кожній сандружині по 2 санітарні ланки)
Санітарна ланка: 3 чол. (фельдшер,
сандружинники (рятувальники) - 2 чол.).
2 рятувальні групи - 33 чол, техніки 4 од.
(в кожній групі по 2 рятувальні ланки).
Командир.
Ланка радіаційної та хімічної розвідки - 4 чол.
(командир, старший хімік-розвідник, хімікрозвідник, водій), пересувна радіохімічна
лабораторія - 1 од.

Управління
Держпродспоживслужби
в м. Кропивницькому

м.Кропивницький,
вул. Пушкіна, 40/9
т. (0522)33 12 97
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Пушкіна 40/9)

Ланка радіаційної та хімічної розвідки:
Інженер-радіолог, лаборант-хімік - 2 чол.
Ланка епідемічної розвідки: начальник (лікарепідеміолог), помічник епідеміолога - фельдшер
(лаборант), водій, легковий автомобіль.
Ланка ветеринарної розвідки:
(лаборант), водій, легковий автомобіль.

Проведення радіаційної та хімічної
розвідки у разі
виникнення надзвичайної ситуації

Інженерна спеціалізована
служба цивільного захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 66 58
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
Велика
Перспективна,41)

Начальник.
Ланка інженерної розвідки (3):
начальник, інженер, водій.

Проведення
інженерної розвідки
у разі виникнення
надзвичайної
ситуації

Спеціалізована служба
житлово-комунального
господарства цивільного
захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 18 47
(Пункт збору –

Начальник.
Ланки:
водопровідних мереж: начальник, водій,
5 слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
зварювальних, ремонтно-водопровідна машина,

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації в житловокомунальній сфері

3
1

2

3

4
м. Кропивницький,
Велика
Перспективна,41)

3

Аварійно-технічна
група по
електромережах

Кіровоградське ВКГ ОКВП
"Дніпро- Кіровоград"

м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а)

КП "Теплоенергетик"

м. Кропивницький,
вул. Енергетиків, 20
т.56-56-91 (Пункт збору
- м. Кропивницький,
вул. Енергетиків, 20)

ДП "Кіровоградтепло" ТОВ
"ЦНТІ УНТА"

м. Кропивницький,
вул. Сергія Гришина
23/16, т. (0522) 56 73 90
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Сергія Гришина
23/16)

Спеціалізована служба
енергетики цивільного
захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 78
т. (0522) 35 68 19
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 78)

Кіровоградське комунальне
підприємство електромереж
зовнішнього освітлення
«Міськсвітло»

м. Кропивницький,
вул. Панфіловців, 20
т. (0522) 56 97 42
(Пункт збору –

5
автокран, ілосос, бортовий автомобіль,
самоскид, екскаватор, автоцистерна питної води,
компресор, зварювальний апарат.
Каналізаційних мереж: начальник, водій,
4 слюсарі аварійно-відновлювальних робіт,
ремонтно-каналізаційна машина, каналізаційна
відкачка;
Аварійно-технічна: начальник, водій,
зварювальних, 5 слюсарів-ремонтників, аварійна
машина, зварювальний апарат.
Теплових мереж:
аварійно-ремонтна бригада -7 осіб,
5 од. техніки
(керівник, майстер, 2 слюсарі, екскаваторник,
водій крану, водій аварійно-ремонтного
автомобіля, пересувний зварювальний генератор
- 1 шт., пост газової різки металу -1 комплект,
автомобіль асенізаційний ЕАЗ 5319 бочка - 1,
автомобіль аварійно-ремонтний - 1 шт.).
Аварійно-ремонтна бригада - 10 осіб,
7 од. техніки
(керівник, 2 слюсарі, екскаваторник, водій, водій
крану, водій аварійно-ремонтного автомобіля,
аварійно-ремонтна автомашина ГАЗ - 2;
єкскаватор - 2; кран автомобільний - 2;
водовідкачувальний пересувний засіб - 1)
Начальник, заступник начальника.
Ланки:
розвідки: 2 особи (командир, водій), легковий
автомобіль; технічного забезпечення: 6 осіб
(командир, водій-кранівник, тракторист - 4),
спецтехніка: підйомник монтажний спеціальний
ОПТ, бурильно-кранова установка БКУ -2,
тракторфреза, опоровоз, автокран); ремонтна: 5
осіб (начальник, ремонтник, газозварювальник,
електромонтер, водій), бригадний автомобіль.
2 аварійно-технічні групи по 21 особі в кожній:
начальник, 4 ланки по 5 осіб в кожній
(начальник, водій - 1, електромонтер - 3),

6

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації на електромережах

4
1
4

2
Група з водопровідноканалізаційних мереж

3
Спеціалізована служба
житлово-комунального
господарства цивільного
захисту

4
м. Кропивницький,
вул. Панфіловців, 20)
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 18 47
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
Велика Перспективна,
41)

Кіровоградське ВКГ ОКВП
"Дніпро- Кіровоград"

м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул.Озерна Балка, 3-а)

5

Група з газових
мереж

ВАТ "Кіровградгаз" по
газопостачанню та
газифікації

м. Кропивницький
вул. Арсенія
Тарковського, 67
т.56-12-59
(Пункт збору м. Кропивницький
вул. Арсенія
Тарковського, 67)

6

Команда гасіння
лісових пожеж

Кіровоградське лісництво
ДП «Компаніївського
лісгоспу

м. Кропивницький
вул. Салганні піски,1
т. (0522) 22 44 17
(Пункт збору -

5

6

бригадний автомобіль - 1
Начальник.
Ланки:
водопровідних мереж: начальник, водій,
5 слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
зварювальних, ремонтно-водопровідна машина,
автокран, ілосос, бортовий автомобіль,
самоскид, екскаватор, автоцистерна питної води,
компресор, зварювальний апарат.
Каналізаційних мереж: начальник, водій,
6 слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
ремонтно-каналізаційна машина, каналізаційна
відкачка;
Аварійно-технічна: начальник, водій,
зварювальних, 5 слюсарів-ремонтників, аварійна
машина, зварювальний апарат
Начальник, заступник начальника по технічній
частині.
Ланки:
управління і розвідки: начальник, розвідникгазопровідник, водій-слюсар, а/м ГАЗель-32213;
ремонтна: начальник, водій, ремонтник,
електрогазозварювальник, аварійно-ремонтна
газова машина ГАЗель 2705, зварювальний
дизель-генератор КДЕ 650EW; механізації:
начальник, водій-слюсар, машиніст барової
установки, екскаваторщик, водій а/м КАМАЗ,
компресорних, електрик, барова установка МТЗ82, екскаватор ЮМЗ-6, КАМАЗ- 5511;
аварійно-технічна ланка: начальник ремонтної
дільниці, водій, слюсар-газопровідник - 2 особи,
електрогазозварник,аварійно-ремонтна газова
машина ГАЗель 32213, зварювальний дизельгенератор КДЕ 650 EW
Ланка гасіння лісових пожеж:
командир, заступник командира, 2 пожежнотехнічні відділення по 7 осіб (у кожній
командир, водій (механік), тракторист

Ліквідація наслідків
надзвичайної ситуації на водопровідноканалізаційних
мережах, насосних
станціях, очисних
спорудах та
теплових мережах

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації на об’єктах
газового господарства в місті

Ліквідація пожеж в
лісових масивах

5
1

2

3

4
м. Кропивницький,
вул. Салгані піски,1)

Комунальне підприємство
«Кіровоград-Благоустрій»
Кіровоградської міської
ради

7

Дорожня група,
мостова група

Спеціалізована
автодорожня служба
цивільного захисту

8

Розрахунковоаналітична група

Управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту
населення Кіровоградської
міської ради

9

Пункти:
харчування;
санітарної обробки;
спеціальної обробки
транспорту;
спеціальної обробки

Спеціалізована служба
торгівлі та харчування
цивільного захисту

м. Кропивницький
вул. Велика
Перспективна, 41
т.(0522) 33 86 55
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41)
м. Кропивницький,
вул. Садова, 88-б
т. (0522) 33 13 83
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Садова, 88-б )

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 22 86 20
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
каб.416)
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
(0522) 22 85 84
(пункт збору м. Кропивницький,

5

6

(бульдозерист), 4 пожежники; цистерна на
автомобілі (мотопомпа), бульдозер з
ґрунтообробним обладнанням.
Відділення пожежегасіння:
командир, 5 пожежників, моторист, водій,
1 вантажний автомобіль (трактор), 1 мотопомпа

Начальник, заступник начальника по технічній
частині.
Ланки:
управління і розвідки: начальник, фахівець з
експлуатації та ремонту доріг і мостів,
розвідник-дозиметрист, водій, автомобіль;
ремонтна: начальник, ремонтник, електрик,
газозварювальник, водій, ремонтна майстерня,
зварювальний апарат.
Дорожня група: дорожні робітники - 21 чол.
Мостова група: містобудівники - 21 чол.
Група механізації
Начальник , заступник начальника, помічник
начальника по збору й обробці даних по
радіохімічну та бактеріологічну обстановку,
помічник начальника з радіаційної, хімічної та
бактеріологічної (біологічної) розвідки, фахівець
з оцінки інженерної обстановки, фахівець з
оцінки радіаційної, хімічної та бактеріологічної
(біологічної) розвідки
Мобільний пункт харчування: 12 чол.,
техніка - 3 од.
Начальник.
Ланка приготування і роздачі їжі - 5 чол.
(старший кухар, 2 кухарі-роздавальники,
робітник, водій).

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації, пов’язаних
з ремонтом та
відновленням доріг
та мостів в місті

Здійснення збирання, оброблення,
передавання і збереження інформації
про стан радіаційної
та хімічної обстановки у разі виникнення надзвичайної
ситуації
Надання населенню
санітарногігієнічних послуг

6
1

2

3

10

11

Ланка підвезення
води

Група зв’язку

4
вул. Волкова, 34)

одягу;
спеціальної обробки
території та споруд

5

6

Пункт санітарної обробки: 12 чол.
Начальник.
Ланка дозконтролю, видачі одягу і документів 5 чол. (командир, завідуючий майном, медпрацівник, дозиметрист, відповідальний за видачу
одягу і документів).
Техніка: вантажний автомобіль, кухня.
Ланка забезпечення - 6 чол. (командир,
комірник-дозиметрист, бухгалтер, 2 робітники
Ланка часткової спецобробки взуття, одягу та
засобів РХЗ - 3 чол. (командир, інструктор-хімік,
дозиметрист).
Ланка приймання та санітарної обробки людей 2 чол. (командир, хімік-дезінфектор,
приймальник документів)

Спеціалізована служба
житлово-комунального
господарства цивільного
захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 18 47
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41)

Забезпечення сталої
життєдіяльності
населення

Кіровоградське ВКГ ОКВП
"Дніпро- Кіровоград"

м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а)

Ланка підвезення води: начальник – 1 чол.,
водій – 3 чол., автоцистерни питної води – 3 од.

КЦТ № 512
Кіровоградської філії ПАТ
"Укртелеком"

м. Кропивницький,
вул. Волкова, 13 а
т.24-54-94, 24-64-82
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Волкова, 13а).

Начальник.
Ланка оповіщення: начальник, інженери - 1 чол.
Ланка телефонних засобів зв’язку: начальник
дільниці технічного нагляду, телефоністи - 2
чол., кабельник-спаювальник - 2 чол., водій,
автомобіль - УАЗ-2206.
Ланка радіозв’язку:
Начальник.
Радисти - 2 чол.

Забезпечення
сталого зв’язку у
районі виникнення
надзвичайної
ситуації

7
3

4

12

1

Ланки та групи з
обслуговування
захисних споруд

2

Підприємства, установи та
організації міста –
балансоутримувачі
захисних споруд цивільного
захисту відповідно до
журналу обліку захисних
споруд міста
Кропивницького

-

13

Автоколона для
перевезення
населення та вантажів

Спеціалізована служба
транспортного
забезпечення цивільного
захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 48 00
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41)

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради

5
Відповідно до рекомендованої організаційної
структури та оснащення формувань цивільного
захисту

Кількість автотранспорту визначено в Плані
евакуації населення міста Кропивницького

6
Захист населення в
інженерних
спорудах,
призначених для
захисту від впливу
небезпечних
факторів, що
виникають
внаслідок
надзвичайної
ситуації, воєнних
дій або
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С. Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
міської ради
27 червня 2017 року
№ 1003
ПОЛОЖЕННЯ
про формування цивільного захисту в місті Кропивницькому
І. Загальні положення
1. Положення про формування цивільного захисту в місті
Кропивницькому (далі – Положення) визначає основні завдання та склад
формувань цивільного захисту (далі – формування), організацію управління
ними і їх функціонування.
2. Формування цивільного захисту – позаштатні підрозділи, які
утворюються суб’єктами господарювання на непрофесійній основі для
проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі
тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а
також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення
населення і техніки. Облік формувань цивільного захисту ведеться
відповідно до додатка 7.
Формування за підпорядкованістю поділяються на об’єктові та
територіальні, а за призначенням – на формування загального призначення і
формування спеціалізованих служб та утворюються як пости, ланки, групи,
бригади, колони, команди на непрофесійній основі і входять до складу сил
цивільного захисту. Рекомендовані організаційні структури та оснащення
формувань цивільного захисту наведені у додатку 2.
Залежно від призначення формування можуть бути рятувальні,
аварійно-технічні, пожежні, інженерні, медичні, транспортні, а також
формування радіаційного і хімічного спостереження, санітарної обробки
людей, спеціальної обробки майна, одягу та транспорту, зв’язку,
обслуговування захисних споруд цивільного захисту та інші. Формування
цивільного захисту створюються відповідно до примірного розрахунку по
створенню формувань цивільного захисту (додаток 1).
3. У своїй діяльності формування керуються Конституцією України,
законами України, указами Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів
України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства
України та цим Положенням.
ІІ. Основні завдання, функції та права формувань цивільного захисту
1. Основні завдання формувань визначаються з урахуванням наявної
спеціальної техніки, майна та підготовлених працівників і можуть включати:
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- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з
ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі ситуацій, що виникли
внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;
- проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої
кількості людей і техніки, у мирний час та в особливий період;
- здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке
постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або
терористичних актів;
- виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних
факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об’єктах
підвищеної небезпеки;
- гасіння великих пожеж;
- проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій
та санітарної обробки людей;
- інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів
цивільного захисту;
- забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту;
- обслуговування захисних споруд цивільного захисту.
2. Відповідно до покладених завдань основними функціями формувань
є:
- проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної
ситуації;
- пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;
- здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому
числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних
актів;
- рятування матеріальних та культурних цінностей;
- здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів
життєзабезпечення населення;
- санітарне очищення та знезараження території.
Функції конкретних формувань цивільного захисту визначаються в
положеннях про ці формування.
3. Працівники, призначені до складу формувань, зобов’язані:
- навчатися діям в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації,
а також оволодівати навичками надання першої допомоги потерпілим,
користування засобами індивідуального і колективного захисту;
- виконувати визначені завдання залежно від характеру надзвичайної
ситуації;
- дотримуватися під час проведення аварійно-відновлювальних робіт
заходів безпеки, правил поведінки в зоні надзвичайної ситуації.
4. Працівники, призначені до складу формувань, мають право на:
- отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної
безпеки;
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- забезпечення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт
засобами індивідуального захисту та спеціальним одягом;
- відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю під час
виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації;
- медичну допомогу та медико - психологічну реабілітацію у разі
отримання фізичних та/або психологічних травм під час виконання завдань
із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Умови виконання працівниками покладених на них обов’язків, а також
порядок їх заохочення обумовлюються у колективних договорах, укладених
із суб’єктами господарювання, і визначаються окремими наказами їх
керівників.
5. Залучення формувань до дій за призначенням здійснюється згідно з
планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів
управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних
ситуацій, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії, а також планами
цивільного захисту на особливий період.
Рішення про залучення об’єктових формувань до дій за призначенням
приймають керівники суб’єктів господарювання, які утворили формування.
Рішення про залучення територіальних формувань до дій за
призначенням приймає міська рада.
ІІІ. Керівництво формуваннями цивільного захисту
1. Безпосереднє керівництво формуваннями здійснює його командир
(начальник), який призначається керівником суб’єкта господарювання, що
утворив таке формування, відповідно до укладеного трудового договору
суб’єкта господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.
2. Командир (начальник) формування зобов’язаний:
здійснювати керівництво формуванням;
визначити першочергові завдання та напрями діяльності формування;
забезпечити рівень готовності формувань до дій за призначенням;
співпрацювати за дорученням керівника з іншими формуваннями;
аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;
звітувати керівництву про проведену роботу;
організовувати та проводити підготовку працівників формування до дій
у надзвичайних ситуаціях;
здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства
та завдань, покладених на формування.
3. Командир (начальник) має право:
брати участь у розробленні документів, пов’язаних з діяльністю
формування;
надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи
формування, покращення умов праці, матеріального стану та соціального
захисту його працівників;
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надавати пропозиції щодо заохочення та накладання дисциплінарних
стягнень на працівників.
IV. Організаційна структура формувань цивільного захисту
1. Об’єктові формування утворюються суб’єктами господарювання, які
мають чисельність працюючого персоналу понад 50 осіб та володіють
транспортною, будівельною, комунальною, медичною, пожежною та іншою
спеціальною технікою і відповідають одній з наступних умов:
- віднесені до відповідної категорії цивільного захисту (особливої
важливості, першої або другої категорії);
- мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або
продовжують свою виробничу діяльність в особливий період;
- експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки або потенційно
небезпечні об’єкти.
2. До складу формувань можуть входити на добровільній основі
працівники суб’єктів господарювання, які здатні за станом здоров’я
виконувати роботи в умовах надзвичайної ситуації, у тому числі чоловіки
віком від 18 до 60 років та жінки – від 18 до 55 років, за винятком вагітних
жінок, жінок, які мають дітей віком до 8 років, інвалідів I та II груп та осіб,
що входять до складу професійних аварійно-рятувальних служб (далі –
працівники).
У разі призову працівників на військову службу під час мобілізації,
формування доукомплектовуються працівниками, які не призначені для
доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань,
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної
служби транспорту, не залучені до роботи в оборонній сфері та сфері
забезпечення життєдіяльності населення.
Призначення працівників до складу формувань та їх керівників
здійснюється відповідно до укладеного трудового договору суб’єктами
господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.
Чисельність працівників, які призначаються до складу формувань, не
повинна перевищувати 10-15 відсотків від загальної чисельності працюючих
у суб’єкта господарювання.
3.
Міські
формування
утворюються
шляхом
об’єднання
спеціалізованих служб цивільного захисту міста та об’єктових формувань
рішенням міської ради (розрахунок міських формувань цивільного захисту
м. Кропивницького додається).
4. Організаційна структура формувань може уточнюватись посадовими
особами, яким надано право затвердження штатних переліків, залежно від
місцевих умов, структури організацій, особливостей виробництва, виду
діяльності, забезпечення транспортом, технікою та майном, чисельності
робітників, службовців і учнів, які підлягають зарахуванню до формувань.
При цьому не повинні бути змінені призначення формувань та обсяг
завдань, які на них покладаються.
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V. Порядок оснащення формувань цивільного захисту
технікою і майном
1. Табель оснащення формувань технікою і майном розробляється на
підставі визначеної організаційної структури формування. Забезпечення
формувань засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної і
хімічної розвідки та дозиметричного контролю здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про
затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту,
приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного
контролю».
2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час
проведення аварійно-відновлювальних робіт техніка і майно суб’єктів
господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у
положеннях про відповідне формування.
3. Облік працівників, а також техніки і майна, визначених для
використання під час проведення аварійно-відновлювальних робіт, ведеться
суб’єктами господарювання, що утворили формування, відповідно до
додатків 3-7.
4. Підготовка формувань організовується і здійснюється згідно з
Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 року № 443, Порядком здійснення навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, а також згідно з Порядком
здійснення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту відповідно
до щорічних планів комплектування з навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а
також згідно із щорічним планом основних заходів цивільного захисту
міської ланки територіальної підсистеми і організаційно-методичних вказівок
з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, які затверджуються
обласною
державною
адміністрацією,
виконавчим
комітетом
Кіровоградської міської ради.

Начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради

С.Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
27 червня 2017 року
№ 1003
План
приведення у готовність, порядок розгортання
формувань цивільного захисту
Формування цивільного захисту (далі - формування) - позаштатні підрозділи, які
утворюються суб’єктами господарювання на непрофесійній основі згідно з вимогами
Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2013 року № 787
(далі - Порядок), для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у
тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних
актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення
населення і техніки.
Базою для створення формувань є підприємства, установи та організації міста.
Керівництво діями формувань цивільного захисту міста здійснює заступник
міського голови – голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Збір формування цивільного захисту міста здійснюється через міську апаратуру
оповіщення, список № 3, через управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради (тел. (0522) 22 86 20,
(0522) 22 86 22) за вказівкою заступника міського голови – голови комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій згідно з схемою оповіщення.
Місце збору:
керівного складу – кабінет заступника міського голови - голови комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (каб. № 220 будівлі
Кіровоградської міської ради, по вул. Великій Перспективній, 41);
особового складу, техніки та механізмів – згідно з затвердженим переліком
формувань цивільного захисту.
Відповідальність за своєчасне приведення в готовність формувань цивільного
захисту несуть керівники суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій,
сили та засоби яких входять у склад формування. Отримавши команду на збір,
керівники формувань цивільного захисту об’єктів господарювання через свої
диспетчерські служби (згідно з схемою оповіщення) повідомляють особовий склад і
приводять їх в готовність.
Готовність формувань цивільного захисту перевіряється в ході проведення
занять, перевірок, а також при ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного чи
природного характеру.
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Матеріально-технічне забезпечення формувань цивільного захисту суб’єктів
господарювання, підприємств, установ та організацій міста здійснюється за рахунок
об’єктів господарювання міста.

Начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради

С.Коваленко

Додаток 1
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому
Примірний розрахунок
створення територіальних та об’єктових
формувань цивільного захисту
Найменування
формувань цивільного захисту

Кількість
працівників

1
Рятувальна група
Рятувальна ланка
Аварійно-технічна група
Аварійно-технічна ланка
Аварійно-технічна група по
електромережах
Електротехнічна група
Група водопровідноканалізаційних мереж
Група газових мереж
Команда гасіння лісових пожеж
Відділення пожежогасіння
Дорожня група
Мостова група
Санітарна дружина
Санітарний пост
Автомобільна колона для
перевезення населення

2
34
8
25
8
24
13
13
13
40
8
25
25
23
4
25-35

Об’єктові
формування
4
1

1
1
1
1

20

Кількість
автоколон
визначається згідно
з планами евакуації
Кількість
автоколон
визначається згідно
з планами евакуації
1

20

1

Автомобільна колона для
перевезення вантажів
Мобільна ремонтновідновлювальна група з ремонту
автомобільної техніки
Мобільна ремонтновідновлювальна група з ремонту
інженерної техніки
Ланка інженерної розвідки
Ланка радіаційної і хімічної
розвідки
Ланка епідемічної розвідки
Ланка ветеринарної розвідки
Пост радіаційного і хімічного
спостереження

Територіальні
формування
міського
підпорядкування
3
1-2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

6
4

1
1

3
3
2-4

1
1
1

2

1
Розрахунково-аналітична група
Пункт санітарної обробки
Група із спеціальної обробки
транспорту
Група із спеціальної обробки одягу
Група спеціальної обробки
території та споруд
Ланка зв’язку
Мобільний пункт харчування
Мобільний пункт матеріальнотехнічного забезпечення
Мобільний пункт продовольчого
забезпечення
Ланка підвезення води
Мобільна автозаправна станція
Ланка з обслуговування захисних
споруд місткістю до 150 осіб
Група з обслуговування захисних
споруд місткістю від 150 до 600
осіб
Група з обслуговування захисних
споруд місткістю понад 600 осіб
Відділення захисту тварин
Відділення захисту рослин

2
3-7
20
21

3
1

4
1
1

21
19

1
1

7
25
14

1
1

1
1
1

12

1

1

6
5
10

3
1

1
1
1

20

1

35

1

13
14

1
1

Начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради

С. Коваленко

Додаток 2
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому
Рекомендовані організаційні структури
та оснащення формувань цивільного захисту
Рятувальна група – 34 особи:
командир;
хімік-розвідник;
2 санітарні ланки по 4 особи (у кожній – командир і три
сандружинники);
3 рятувальні ланки по 8 осіб;
1 вантажний автомобіль
Рятувальна ланка – 8 осіб:
командир;
5 рятувальників, 2 різальники металу;
пристрій для різання металу – 1, пояс рятувальний з карабіном – 2,
лопата металева штикова – 3, лопата металева совкова – 2, кувалда – 2, лом
звичайний – 1, кіркомотига важка – 1, радіостанція переносна – 2, ноші
санітарні – 1
Аварійно-газотехнічна група – 25 осіб:
командир, 3 аварійно-технічні ланки (у кожній – командир,
6 слюсарів-газопровідників, водій, аварійна машина)
Аварійно-газотехнічна ланка – 8 осіб:
командир, 6 слюсарів-газопровідників, водій, аварійна машина.
Аварійно-технічна група по електромережах – 24 особи:
командир;
ланки:
силова електростанція (командир, водій, три електромонтери,
2 електрики, силова електростанція, вантажний автомобіль);
освітлювальна електростанція (командир, 3 електромонтери,
2 електрики, 2 водії, освітлювальна електростанція, автовишка, вантажний
автомобіль);
механізації (командир, водій, 2 екскаваторники, 2 кранівники,
2 такелажники, екскаватор, автокран, вантажний автомобіль).
Електротехнічна група – 13 осіб:
командир;
ланки:
електромонтерів (командир, 5 електромонтерів);
механізації (командир, водій, 2 кранівники, 2 електрики, автокран,
силова і освітлювальна електростанції, автовишка)
Група водопровідно-каналізаційних мереж – 13 осіб:
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командир;
ланки:
сантехніків (командир, 5 слюсарів-сантехніків);
механізації (командир, компресорник, 2 бульдозеристи, 2 водії,
бульдозер, компресорна станція, ремонтно-водопровідна машина,
вантажний автомобіль)
Група газових мереж – 13 осіб:
командир;
ланки:
газопровідників (командир, 5 слюсарів-газопровідників);
механізації (командир, газозварник, 2 екскаваторники, 2 водії,
екскаватор, аварійна машина, вантажний автомобіль, зварювальний
апарат)
Відділення пожежогасіння – 8 осіб:
командир;
5 пожежників, моторист, водій;
1 вантажний автомобіль (трактор), 1 мотопомпа
Дорожня група – 25 осіб:
командир;
3 дорожні ланки (у кожній – командир та 7 дорожніх робітників)
Мостова група – 25 осіб:
командир;
3 мостові ланки (у кожній – командир та 7 мостобудівників)
Санітарна дружина – 23 особи:
командир, зв’язківець, водій;
5 санітарних ланок (у кожній – командир, 3 сандружинники);
1 вантажний автомобіль
Санітарний пост (ланка) – 4 особи:
командир, 3 сандружинники;
ноші санітарні – 1, аптечка з перев’язувальними матеріалами та
медикаментами для надання першої домедичної допомоги – 1
Автомобільна колона для перевезення населення – 25-35 осіб:
начальник, механік;
ланки:
ремонтна (командир ланки, водій, ремонтник, електрик, ремонтна
майстерня);
3 ланки для перевезення людей (у кожній: командир-водій,
6 – 9 водіїв, 7 – 10 автомобілів)
Автомобільна колона для перевезення вантажів – 20 осіб:
начальник, механік;
ланки:
ремонтна (командир ланки - водій, ремонтник, електрик,
5 автомобілів)
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Мобільна
ремонтно-відновлювальна
група
з
ремонту
автомобільної техніки – 20 осіб:
начальник;
2 ремонтні ланки (в одній – командир, автомеханік, електрик,
3 слюсарі-ремонтники, 2 зварювальники, 2 водії, ремонтна майстерня,
зварювальний апарат і вантажний автомобіль; в іншій – командир,
автомеханік, комірник, електрик, 3 слюсарі-ремонтники, 2 водії; ремонтна
майстерня – спеціально обладнана автомайстерня, агрегат технічного
обслуговування і вантажний автомобіль)
Мобільна ремонтно-відновлювальна група з ремонту інженерної
техніки – 20 осіб:
начальник;
2 ремонтні ланки (в одній – командир, автомеханік, електрик, 3
слюсарі-ремонтники, 2 зварювальники, 2 водії, ремонтна майстерня,
зварювальний апарат і вантажний автомобіль; в іншій – командир,
автомеханік, комірник, електрик, 3 слюсарі-ремонтники, 2 водії, ремонтна
майстерня, агрегат технічного обслуговування і вантажний автомобіль)
Ланка інженерної розвідки – 6 осіб:
командир, водій, розвідники, інженер, сантехнік, електрик, фахівець
газових мереж.
1 легковий (вантажний) автомобіль, радіостанція переносна – 2
Ланка радіаційної і хімічної розвідки – 4 особи:
командир;
старший хімік-розвідник, хімік-розвідник, водій;
1 легковий (вантажний) автомобіль, радіостанція переносна – 2
Ланка епідемічної розвідки – 3 особи:
командир (лікар-епідеміолог);
помічник епідеміолога-фельдшера (лаборант), водій-санітар;
1 легковий автомобіль, радіостанція переносна – 2
Ланка ветеринарної розвідки – 3 особи:
командир-ветлікар (ветфельдшер);
лаборант, водій;
1 легковий автомобіль, радіостанція переносна – 2
Пост радіаційного і хімічного спостереження – 2-4 особи:
начальник поста;
1-3 спостерігачі за радіаційною та хімічною обстановкою,
радіостанція переносна – 2
Розрахунково-аналітична група – 3-7 осіб:
начальник;
1-3 спеціалісти з оцінки хімічної обстановки;
1-3 спеціалісти з оцінки радіаційної обстановки
Пункт санітарної обробки – 20 осіб:
начальник;
ланки:
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дозконтролю, видачі одягу і документів (командир, завідуючий
майном, медпрацівник, 2 дозиметристи, 2 відповідальних за видачу
документів і одягу);
2 ланки часткової спецобробки взуття, одягу та засобів радіаційного і
хімічного захисту (у кожній – командир, інструктор-хімік, дозиметрист);
2 ланки приймання та санітарної обробки людей (у кожній –
командир, хімік-дезінфектор, приймальник документів)
Група із спеціальної обробки транспорту – 21 особа:
начальник;
2 ланки приймання забрудненої техніки (у кожній – командир,
інструктор-хімік, дозиметрист);
2 ланки спеціальної обробки техніки (у кожній – командирдозиметрист і 3 хіміки-дегазатори);
ланка приготування розчинів (командир, хімік-дегазатор і комірникхімік);
ланка санітарної обробки особового складу (командир, хімікдезінфектор, медпрацівник)
Група із спеціальної обробки одягу – 21 особа:
начальник, електромонтер, слюсар;
ланки:
приймання, сортування і погрузки забрудненого одягу (командир,
інструктор-хімік, хімік-дегазатор, комірник-хімік, 2 дозиметристи,
2 хіміки-дегазатори);
спецобробки і вивантаження одягу (командир, інструктор-хімік,
дозиметрист, комірник-хімік, 2 хіміки-дегазатори);
приготування спецрозчинів і санобробки (командир, хімік-дегазатор,
медпрацівник, хімік-дезінфектор)
Група із спеціальної обробки території та споруд – 19 осіб:
командир;
3 ланки спеціальної обробки територій та споруд (в кожній:
командир, водій-хімік, 4 хіміки-дегазатори, поливомийна машина)
Ланка зв’язку – 7 осіб:
командир;
2 радисти, 3 телефоністи, водій, легковий автомобіль
Мобільний пункт харчування – 25 осіб:
начальник;
2 ланки приготування і роздачі їжі (в кожній: командир - старший
кухар, 3 кухарі-роздавальники, 2 робітники, 1 водій, вантажний автомобіль
і кухня (котел);
1 ланка забезпечення (командир, комірник - дозиметрист, бухгалтер,
4 робітники, 3 водії, вантажний автомобіль, авторефрижератор і
автоцистерна)
Мобільний пункт продовольчого забезпечення – 12 осіб:
начальник, комірник;
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2 ланки фасовки і роздачі сухих пайків (в кожній: командирдозиметрист, 3 роздавальники, 1 водій, вантажний автомобіль і
автопричеп)
Ланка підвезення води – 6 осіб:
командир-водій, 5 водіїв, 6 автоцистерн або вантажних автомобілів з
бочками
Мобільний пункт матеріально-технічного забезпечення – 14 осіб:
начальник, комірник;
2 ланки матеріально-технічного забезпечення (у кожній: командирдозиметрист, 4 комірники, 1 водій, вантажний автомобіль і автопричеп)
Мобільна автозаправна станція – 5 осіб:
начальник, 2 ланки підвозу і заправки паливно-мастильними
матеріалами автомобільної і інженерної техніки (у кожній: командир,
водій-заправник; автопаливозаправник – бензовоз, автопричеп)
Ланка з обслуговування захисних споруд місткістю до 150 осіб –
10 осіб:
командир, розвідник-хімік, розвідник-дозиметрист, електрик, слюсар
з обслуговування та ремонту систем вентиляції, слюсар-сантехнік,
комірник, контролер, 2 сандружинники
Група з обслуговування захисних споруд місткістю від 150 до
600 осіб – 20 осіб:
командир, заступник командира групи з експлуатації обладнання;
ланки:
зв’язку та розвідки – 3 (командир, телефонист, розвідник-хімік);
із заповнення та розміщення осіб, які укриваються, – 3 особи
(командир,
2 контролери);
електропостачання,
обслуговування
фільтровентиляційного
обладнання, водопостачання та каналізації – 5 осіб (командир, електрик, 2
слюсарі з обслуговування та ремонту систем вентиляції, слюсарсантехнік);
організації харчування – 3 особи (командир, комірник-фасувальник,
2 роздавальники);
медичного обслуговування – 4 особи (командир-лікар, фельдшер, 2
сандружинники)
Група з обслуговування захисних споруд місткістю понад
600 осіб – 35 осіб:
командир, 2 заступники командира групи;
ланки:
зв’язку та розвідки – 4 особи (командир, розвідник-хімік, розвідникдозиметрист, телефоніст);
із заповнення та розміщення осіб, які укриваються – 5 осіб
(командир, 4 контролери);
обслуговування фільтровентиляційного обладнання – 5 осіб
(командир, 4 слюсарі з обслуговування та ремонту систем вентиляції);
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електропостачання – 5 осіб (командир, 2 електрики, 2 електрикимотористи);
водопостачання та каналізації – 4 особи (командир, 3 слюсарісантехніки);
організації харчування – 4 особи (командир, комірник-фасувальник,
2 роздавальники);
медичного обслуговування – 5 осіб (командир-лікар, фельдшер,
3 сандружинники).

Начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради

С. Коваленко

Додаток 3
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому
РОЗРАХУНОК
робітників, службовців і студентів, які підлягають зарахуванню до складу формувань цивільного захисту
____________________________________________________________________
(назва організації)
№
з/п
1
1.

Назви цехів, виробничих
дільниць,
бригад

Всього
працюють

2

3

Підлягають
залученню
до формувань

2.
3.
Всього:

Командир формування _____________________

4

Всього
5

Не підлягають залученню до формувань
(на особливий період)
У тому числі
Військовозобов’язаних
Жінок
6
7

Додаток 4
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому

РОЗРАХУНОК ТЕХНІКИ,
яка призначена для оснащення формувань
____________________________________________________________________
(назва організації),
У тому числі
№
з/п
1
1.

Найменування техніки
2
Автотранспорт:
легкові автомобілі
вантажні автомобілі

2.

Дорожньо - будівельна та піднімальнотранспортна техніка:
бульдозери
екскаватори
автокрани

Командир формування _____________________

Всього
в наявності
3

призначається для
оснащення формувань
4

поставляється
до Збройних Сил України
5

Додаток 5
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому

ШТАТНО-ПОСАДОВИЙ СПИСОК
_____________________________________________________________
(найменування формування та організації)

№
з/п

Найменування
штатних посад

Прізвище,
ім’я,
по батькові

Домашня адреса

Місце роботи
і посада

Проходження
навчання в
навчальнометодичному
центрі
цивільного
захисту,
дата,
№ посвідчення

1
1
2
3

2

3

4

5

6

Командир формування _____________________

Примітка

7

Додаток 6
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ
формувань ______________________, чисельності особового складу та забезпечення основними видами техніки і майна

Найменування
формувань
№
з/п
1

2

№ цеху,
дільниці,
бригади

3

К-сть
формувань

4

Чисельність
особового складу

______________________________________________________________________________
(назва організації)

5

Командир формування _____________________

Автотранспорт

легкові
автомоб.

вантажні
автомоб.

6

7

Забезпеченість технікою
Дорожньобудівельна та
підйомноСпеціальна техніка
транспортна
техніка
поливобультощо
тощо
мийні
тощо
дозери
машини
8
9
10
11
12

Майно

протигази

тощо

13

14

Додаток 7
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому

РЕЄСТР ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ФОРМУВАННЯ
Уточнено станом на «___» ___________201 р.

№
з/п
1
1.
2.
3.

Назви організацій, які
створюють
формування цивільного
захисту

Місце
розташування
організації

Кількість
робітників і
службовців, осіб

2

3

4

Командир формування _____________________

Формування, од.
Формування
Загального призначення
спеціалізованих служб
К-ть
Чис-ть
К-ть
Чис-ть
формув.
о/с
формув.
о/с
5
6
7
8

Техніка, од.
АвтоІнжемобільна нерна
9

10

УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 27 червня 2017 року

№ 1003

Про утворення формувань
цивільного захисту
Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 26, 27 Кодексу
цивільного захисту України, статтею 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Утворити формування цивільного захисту, які будуть залучатись на
ліквідацію надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру в
місті Кропивницькому (додаються).
2. Затвердити Положення про формування цивільного захисту в місті
Кропивницькому (додається).
3. Затвердити План приведення у готовність, порядок розгортання
формувань цивільного захисту (додається).
4. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, які виділяють
сили і засоби, відпрацювати необхідну документацію та постійно
підтримувати у готовності техніку і механізми та до 20 травня 2017 року
надати управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Кіровоградської міської ради інформацію про об’єктові
формування цивільного захисту, зокрема, назву формування, юридичну
адресу, документ про утворення, прізвище, ім’я та по батькові командира,
списки членів формування, закріплену спеціальну техніку та майно.
5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
цього рішення покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.
Міський голова
Гненний 22 86 20

А.Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
міської ради
27 червня 2017 року
№ 1003
Формування цивільного захисту, які будуть залучатись на ліквідацію
надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру в місті Кропивницькому
№
з/п

Найменування
формування

Найменування підрозділів
на яких створюється
формування

Місце розташування та
телефон

Чисельність та склад формування

Завдання, які
виконує
формування

1

2

3

4

5

6

1

Рятувальна група

Протипожежна
спеціалізована служба
цивільного захисту

м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34
т. (0522) 55 79 84
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

Рятувальна ланка:
особового складу - 8 чол.
(6 рятувальників, різальник металу, водій)

Медична спеціалізована
служба цивільного захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 22 85 84
(пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

Начальник.
Бригади швидкої медичної допомоги постійної
готовності першої черги - 10 бригад.
Спеціалізовані бригади постійної готовності
другої черги при територіальному медичному
об’єднанні "Центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф в Кіровоградській
області" - 7 бригад

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації

2
1
2

2
Аварійно-технічна
група

3

4

5

6

Протипожежна
спеціалізована служба
цивільного захисту

м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34
т. (0522) 55 79 84
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Волкова, 34)

Командир групи.
Рятувальна ланка:
особового складу - 8 чол. (6 рятувальників,
різальник металу, водій).
Санітарна дружина - 9 чол., вантажний
автомобіль (командир, зв’язківець, водій)
(в кожній сандружині по 2 санітарні ланки)
Санітарна ланка: 3 чол. (фельдшер,
сандружинники (рятувальники) - 2 чол.).
2 рятувальні групи - 33 чол, техніки 4 од.
(в кожній групі по 2 рятувальні ланки).
Командир.
Ланка радіаційної та хімічної розвідки - 4 чол.
(командир, старший хімік-розвідник, хімікрозвідник, водій), пересувна радіохімічна
лабораторія - 1 од.

Управління
Держпродспоживслужби
в м. Кропивницькому

м.Кропивницький,
вул. Пушкіна, 40/9
т. (0522)33 12 97
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Пушкіна 40/9)

Ланка радіаційної та хімічної розвідки:
Інженер-радіолог, лаборант-хімік - 2 чол.
Ланка епідемічної розвідки: начальник (лікарепідеміолог), помічник епідеміолога - фельдшер
(лаборант), водій, легковий автомобіль.
Ланка ветеринарної розвідки:
(лаборант), водій, легковий автомобіль.

Проведення радіаційної та хімічної
розвідки у разі
виникнення надзвичайної ситуації

Інженерна спеціалізована
служба цивільного захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 66 58
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
Велика
Перспективна,41)

Начальник.
Ланка інженерної розвідки (3):
начальник, інженер, водій.

Проведення
інженерної розвідки
у разі виникнення
надзвичайної
ситуації

Спеціалізована служба
житлово-комунального
господарства цивільного
захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 18 47
(Пункт збору –

Начальник.
Ланки:
водопровідних мереж: начальник, водій,
5 слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
зварювальних, ремонтно-водопровідна машина,

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації в житловокомунальній сфері

3
1

2

3

4
м. Кропивницький,
Велика
Перспективна,41)

3

Аварійно-технічна
група по
електромережах

Кіровоградське ВКГ ОКВП
"Дніпро- Кіровоград"

м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а)

КП "Теплоенергетик"

м. Кропивницький,
вул. Енергетиків, 20
т.56-56-91 (Пункт збору
- м. Кропивницький,
вул. Енергетиків, 20)

ДП "Кіровоградтепло" ТОВ
"ЦНТІ УНТА"

м. Кропивницький,
вул. Сергія Гришина
23/16, т. (0522) 56 73 90
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Сергія Гришина
23/16)

Спеціалізована служба
енергетики цивільного
захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 78
т. (0522) 35 68 19
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 78)

Кіровоградське комунальне
підприємство електромереж
зовнішнього освітлення
«Міськсвітло»

м. Кропивницький,
вул. Панфіловців, 20
т. (0522) 56 97 42
(Пункт збору –

5
автокран, ілосос, бортовий автомобіль,
самоскид, екскаватор, автоцистерна питної води,
компресор, зварювальний апарат.
Каналізаційних мереж: начальник, водій,
4 слюсарі аварійно-відновлювальних робіт,
ремонтно-каналізаційна машина, каналізаційна
відкачка;
Аварійно-технічна: начальник, водій,
зварювальних, 5 слюсарів-ремонтників, аварійна
машина, зварювальний апарат.
Теплових мереж:
аварійно-ремонтна бригада -7 осіб,
5 од. техніки
(керівник, майстер, 2 слюсарі, екскаваторник,
водій крану, водій аварійно-ремонтного
автомобіля, пересувний зварювальний генератор
- 1 шт., пост газової різки металу -1 комплект,
автомобіль асенізаційний ЕАЗ 5319 бочка - 1,
автомобіль аварійно-ремонтний - 1 шт.).
Аварійно-ремонтна бригада - 10 осіб,
7 од. техніки
(керівник, 2 слюсарі, екскаваторник, водій, водій
крану, водій аварійно-ремонтного автомобіля,
аварійно-ремонтна автомашина ГАЗ - 2;
єкскаватор - 2; кран автомобільний - 2;
водовідкачувальний пересувний засіб - 1)
Начальник, заступник начальника.
Ланки:
розвідки: 2 особи (командир, водій), легковий
автомобіль; технічного забезпечення: 6 осіб
(командир, водій-кранівник, тракторист - 4),
спецтехніка: підйомник монтажний спеціальний
ОПТ, бурильно-кранова установка БКУ -2,
тракторфреза, опоровоз, автокран); ремонтна: 5
осіб (начальник, ремонтник, газозварювальник,
електромонтер, водій), бригадний автомобіль.
2 аварійно-технічні групи по 21 особі в кожній:
начальник, 4 ланки по 5 осіб в кожній
(начальник, водій - 1, електромонтер - 3),

6

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації на електромережах

4
1
4

2
Група з водопровідноканалізаційних мереж

3
Спеціалізована служба
житлово-комунального
господарства цивільного
захисту

4
м. Кропивницький,
вул. Панфіловців, 20)
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 18 47
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
Велика Перспективна,
41)

Кіровоградське ВКГ ОКВП
"Дніпро- Кіровоград"

м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул.Озерна Балка, 3-а)

5

Група з газових
мереж

ВАТ "Кіровградгаз" по
газопостачанню та
газифікації

м. Кропивницький
вул. Арсенія
Тарковського, 67
т.56-12-59
(Пункт збору м. Кропивницький
вул. Арсенія
Тарковського, 67)

6

Команда гасіння
лісових пожеж

Кіровоградське лісництво
ДП «Компаніївського
лісгоспу

м. Кропивницький
вул. Салганні піски,1
т. (0522) 22 44 17
(Пункт збору -

5

6

бригадний автомобіль - 1
Начальник.
Ланки:
водопровідних мереж: начальник, водій,
5 слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
зварювальних, ремонтно-водопровідна машина,
автокран, ілосос, бортовий автомобіль,
самоскид, екскаватор, автоцистерна питної води,
компресор, зварювальний апарат.
Каналізаційних мереж: начальник, водій,
6 слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
ремонтно-каналізаційна машина, каналізаційна
відкачка;
Аварійно-технічна: начальник, водій,
зварювальних, 5 слюсарів-ремонтників, аварійна
машина, зварювальний апарат
Начальник, заступник начальника по технічній
частині.
Ланки:
управління і розвідки: начальник, розвідникгазопровідник, водій-слюсар, а/м ГАЗель-32213;
ремонтна: начальник, водій, ремонтник,
електрогазозварювальник, аварійно-ремонтна
газова машина ГАЗель 2705, зварювальний
дизель-генератор КДЕ 650EW; механізації:
начальник, водій-слюсар, машиніст барової
установки, екскаваторщик, водій а/м КАМАЗ,
компресорних, електрик, барова установка МТЗ82, екскаватор ЮМЗ-6, КАМАЗ- 5511;
аварійно-технічна ланка: начальник ремонтної
дільниці, водій, слюсар-газопровідник - 2 особи,
електрогазозварник,аварійно-ремонтна газова
машина ГАЗель 32213, зварювальний дизельгенератор КДЕ 650 EW
Ланка гасіння лісових пожеж:
командир, заступник командира, 2 пожежнотехнічні відділення по 7 осіб (у кожній
командир, водій (механік), тракторист

Ліквідація наслідків
надзвичайної ситуації на водопровідноканалізаційних
мережах, насосних
станціях, очисних
спорудах та
теплових мережах

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації на об’єктах
газового господарства в місті

Ліквідація пожеж в
лісових масивах

5
1

2

3

4
м. Кропивницький,
вул. Салгані піски,1)

Комунальне підприємство
«Кіровоград-Благоустрій»
Кіровоградської міської
ради

7

Дорожня група,
мостова група

Спеціалізована
автодорожня служба
цивільного захисту

8

Розрахунковоаналітична група

Управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту
населення Кіровоградської
міської ради
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Пункти:
харчування;
санітарної обробки;
спеціальної обробки
транспорту;
спеціальної обробки

Спеціалізована служба
торгівлі та харчування
цивільного захисту

м. Кропивницький
вул. Велика
Перспективна, 41
т.(0522) 33 86 55
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41)
м. Кропивницький,
вул. Садова, 88-б
т. (0522) 33 13 83
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Садова, 88-б )

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 22 86 20
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
каб.416)
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
(0522) 22 85 84
(пункт збору м. Кропивницький,

5
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(бульдозерист), 4 пожежники; цистерна на
автомобілі (мотопомпа), бульдозер з
ґрунтообробним обладнанням.
Відділення пожежегасіння:
командир, 5 пожежників, моторист, водій,
1 вантажний автомобіль (трактор), 1 мотопомпа

Начальник, заступник начальника по технічній
частині.
Ланки:
управління і розвідки: начальник, фахівець з
експлуатації та ремонту доріг і мостів,
розвідник-дозиметрист, водій, автомобіль;
ремонтна: начальник, ремонтник, електрик,
газозварювальник, водій, ремонтна майстерня,
зварювальний апарат.
Дорожня група: дорожні робітники - 21 чол.
Мостова група: містобудівники - 21 чол.
Група механізації
Начальник , заступник начальника, помічник
начальника по збору й обробці даних по
радіохімічну та бактеріологічну обстановку,
помічник начальника з радіаційної, хімічної та
бактеріологічної (біологічної) розвідки, фахівець
з оцінки інженерної обстановки, фахівець з
оцінки радіаційної, хімічної та бактеріологічної
(біологічної) розвідки
Мобільний пункт харчування: 12 чол.,
техніка - 3 од.
Начальник.
Ланка приготування і роздачі їжі - 5 чол.
(старший кухар, 2 кухарі-роздавальники,
робітник, водій).

Ліквідація наслідків
надзвичайної
ситуації, пов’язаних
з ремонтом та
відновленням доріг
та мостів в місті

Здійснення збирання, оброблення,
передавання і збереження інформації
про стан радіаційної
та хімічної обстановки у разі виникнення надзвичайної
ситуації
Надання населенню
санітарногігієнічних послуг
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3

10
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Ланка підвезення
води

Група зв’язку

4
вул. Волкова, 34)

одягу;
спеціальної обробки
території та споруд
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Пункт санітарної обробки: 12 чол.
Начальник.
Ланка дозконтролю, видачі одягу і документів 5 чол. (командир, завідуючий майном, медпрацівник, дозиметрист, відповідальний за видачу
одягу і документів).
Техніка: вантажний автомобіль, кухня.
Ланка забезпечення - 6 чол. (командир,
комірник-дозиметрист, бухгалтер, 2 робітники
Ланка часткової спецобробки взуття, одягу та
засобів РХЗ - 3 чол. (командир, інструктор-хімік,
дозиметрист).
Ланка приймання та санітарної обробки людей 2 чол. (командир, хімік-дезінфектор,
приймальник документів)

Спеціалізована служба
житлово-комунального
господарства цивільного
захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 18 47
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41)

Забезпечення сталої
життєдіяльності
населення

Кіровоградське ВКГ ОКВП
"Дніпро- Кіровоград"

м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Озерна Балка, 3-а)

Ланка підвезення води: начальник – 1 чол.,
водій – 3 чол., автоцистерни питної води – 3 од.

КЦТ № 512
Кіровоградської філії ПАТ
"Укртелеком"

м. Кропивницький,
вул. Волкова, 13 а
т.24-54-94, 24-64-82
(Пункт збору м. Кропивницький,
вул. Волкова, 13а).

Начальник.
Ланка оповіщення: начальник, інженери - 1 чол.
Ланка телефонних засобів зв’язку: начальник
дільниці технічного нагляду, телефоністи - 2
чол., кабельник-спаювальник - 2 чол., водій,
автомобіль - УАЗ-2206.
Ланка радіозв’язку:
Начальник.
Радисти - 2 чол.

Забезпечення
сталого зв’язку у
районі виникнення
надзвичайної
ситуації

7
3

4

12

1

Ланки та групи з
обслуговування
захисних споруд

2

Підприємства, установи та
організації міста –
балансоутримувачі
захисних споруд цивільного
захисту відповідно до
журналу обліку захисних
споруд міста
Кропивницького

-

13

Автоколона для
перевезення
населення та вантажів

Спеціалізована служба
транспортного
забезпечення цивільного
захисту

м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41
т. (0522) 24 48 00
(Пункт збору –
м. Кропивницький,
вул. Велика
Перспективна, 41)

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради

5
Відповідно до рекомендованої організаційної
структури та оснащення формувань цивільного
захисту

Кількість автотранспорту визначено в Плані
евакуації населення міста Кропивницького

6
Захист населення в
інженерних
спорудах,
призначених для
захисту від впливу
небезпечних
факторів, що
виникають
внаслідок
надзвичайної
ситуації, воєнних
дій або
терористичних актів
Перевезення
населення та
вантажів у разі
виникнення
надзвичайної
ситуації

С. Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
міської ради
27 червня 2017 року
№ 1003
ПОЛОЖЕННЯ
про формування цивільного захисту в місті Кропивницькому
І. Загальні положення
1. Положення про формування цивільного захисту в місті
Кропивницькому (далі – Положення) визначає основні завдання та склад
формувань цивільного захисту (далі – формування), організацію управління
ними і їх функціонування.
2. Формування цивільного захисту – позаштатні підрозділи, які
утворюються суб’єктами господарювання на непрофесійній основі для
проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі
тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а
також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення
населення і техніки. Облік формувань цивільного захисту ведеться
відповідно до додатка 7.
Формування за підпорядкованістю поділяються на об’єктові та
територіальні, а за призначенням – на формування загального призначення і
формування спеціалізованих служб та утворюються як пости, ланки, групи,
бригади, колони, команди на непрофесійній основі і входять до складу сил
цивільного захисту. Рекомендовані організаційні структури та оснащення
формувань цивільного захисту наведені у додатку 2.
Залежно від призначення формування можуть бути рятувальні,
аварійно-технічні, пожежні, інженерні, медичні, транспортні, а також
формування радіаційного і хімічного спостереження, санітарної обробки
людей, спеціальної обробки майна, одягу та транспорту, зв’язку,
обслуговування захисних споруд цивільного захисту та інші. Формування
цивільного захисту створюються відповідно до примірного розрахунку по
створенню формувань цивільного захисту (додаток 1).
3. У своїй діяльності формування керуються Конституцією України,
законами України, указами Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів
України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства
України та цим Положенням.
ІІ. Основні завдання, функції та права формувань цивільного захисту
1. Основні завдання формувань визначаються з урахуванням наявної
спеціальної техніки, майна та підготовлених працівників і можуть включати:
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- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з
ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі ситуацій, що виникли
внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;
- проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої
кількості людей і техніки, у мирний час та в особливий період;
- здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке
постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або
терористичних актів;
- виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних
факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об’єктах
підвищеної небезпеки;
- гасіння великих пожеж;
- проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій
та санітарної обробки людей;
- інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів
цивільного захисту;
- забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту;
- обслуговування захисних споруд цивільного захисту.
2. Відповідно до покладених завдань основними функціями формувань
є:
- проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної
ситуації;
- пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;
- здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому
числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних
актів;
- рятування матеріальних та культурних цінностей;
- здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів
життєзабезпечення населення;
- санітарне очищення та знезараження території.
Функції конкретних формувань цивільного захисту визначаються в
положеннях про ці формування.
3. Працівники, призначені до складу формувань, зобов’язані:
- навчатися діям в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації,
а також оволодівати навичками надання першої допомоги потерпілим,
користування засобами індивідуального і колективного захисту;
- виконувати визначені завдання залежно від характеру надзвичайної
ситуації;
- дотримуватися під час проведення аварійно-відновлювальних робіт
заходів безпеки, правил поведінки в зоні надзвичайної ситуації.
4. Працівники, призначені до складу формувань, мають право на:
- отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної
безпеки;
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- забезпечення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт
засобами індивідуального захисту та спеціальним одягом;
- відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю під час
виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації;
- медичну допомогу та медико - психологічну реабілітацію у разі
отримання фізичних та/або психологічних травм під час виконання завдань
із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Умови виконання працівниками покладених на них обов’язків, а також
порядок їх заохочення обумовлюються у колективних договорах, укладених
із суб’єктами господарювання, і визначаються окремими наказами їх
керівників.
5. Залучення формувань до дій за призначенням здійснюється згідно з
планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів
управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних
ситуацій, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії, а також планами
цивільного захисту на особливий період.
Рішення про залучення об’єктових формувань до дій за призначенням
приймають керівники суб’єктів господарювання, які утворили формування.
Рішення про залучення територіальних формувань до дій за
призначенням приймає міська рада.
ІІІ. Керівництво формуваннями цивільного захисту
1. Безпосереднє керівництво формуваннями здійснює його командир
(начальник), який призначається керівником суб’єкта господарювання, що
утворив таке формування, відповідно до укладеного трудового договору
суб’єкта господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.
2. Командир (начальник) формування зобов’язаний:
здійснювати керівництво формуванням;
визначити першочергові завдання та напрями діяльності формування;
забезпечити рівень готовності формувань до дій за призначенням;
співпрацювати за дорученням керівника з іншими формуваннями;
аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;
звітувати керівництву про проведену роботу;
організовувати та проводити підготовку працівників формування до дій
у надзвичайних ситуаціях;
здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства
та завдань, покладених на формування.
3. Командир (начальник) має право:
брати участь у розробленні документів, пов’язаних з діяльністю
формування;
надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи
формування, покращення умов праці, матеріального стану та соціального
захисту його працівників;
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надавати пропозиції щодо заохочення та накладання дисциплінарних
стягнень на працівників.
IV. Організаційна структура формувань цивільного захисту
1. Об’єктові формування утворюються суб’єктами господарювання, які
мають чисельність працюючого персоналу понад 50 осіб та володіють
транспортною, будівельною, комунальною, медичною, пожежною та іншою
спеціальною технікою і відповідають одній з наступних умов:
- віднесені до відповідної категорії цивільного захисту (особливої
важливості, першої або другої категорії);
- мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або
продовжують свою виробничу діяльність в особливий період;
- експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки або потенційно
небезпечні об’єкти.
2. До складу формувань можуть входити на добровільній основі
працівники суб’єктів господарювання, які здатні за станом здоров’я
виконувати роботи в умовах надзвичайної ситуації, у тому числі чоловіки
віком від 18 до 60 років та жінки – від 18 до 55 років, за винятком вагітних
жінок, жінок, які мають дітей віком до 8 років, інвалідів I та II груп та осіб,
що входять до складу професійних аварійно-рятувальних служб (далі –
працівники).
У разі призову працівників на військову службу під час мобілізації,
формування доукомплектовуються працівниками, які не призначені для
доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань,
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної
служби транспорту, не залучені до роботи в оборонній сфері та сфері
забезпечення життєдіяльності населення.
Призначення працівників до складу формувань та їх керівників
здійснюється відповідно до укладеного трудового договору суб’єктами
господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.
Чисельність працівників, які призначаються до складу формувань, не
повинна перевищувати 10-15 відсотків від загальної чисельності працюючих
у суб’єкта господарювання.
3.
Міські
формування
утворюються
шляхом
об’єднання
спеціалізованих служб цивільного захисту міста та об’єктових формувань
рішенням міської ради (розрахунок міських формувань цивільного захисту
м. Кропивницького додається).
4. Організаційна структура формувань може уточнюватись посадовими
особами, яким надано право затвердження штатних переліків, залежно від
місцевих умов, структури організацій, особливостей виробництва, виду
діяльності, забезпечення транспортом, технікою та майном, чисельності
робітників, службовців і учнів, які підлягають зарахуванню до формувань.
При цьому не повинні бути змінені призначення формувань та обсяг
завдань, які на них покладаються.
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V. Порядок оснащення формувань цивільного захисту
технікою і майном
1. Табель оснащення формувань технікою і майном розробляється на
підставі визначеної організаційної структури формування. Забезпечення
формувань засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної і
хімічної розвідки та дозиметричного контролю здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про
затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту,
приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного
контролю».
2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час
проведення аварійно-відновлювальних робіт техніка і майно суб’єктів
господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у
положеннях про відповідне формування.
3. Облік працівників, а також техніки і майна, визначених для
використання під час проведення аварійно-відновлювальних робіт, ведеться
суб’єктами господарювання, що утворили формування, відповідно до
додатків 3-7.
4. Підготовка формувань організовується і здійснюється згідно з
Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 року № 443, Порядком здійснення навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, а також згідно з Порядком
здійснення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту відповідно
до щорічних планів комплектування з навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а
також згідно із щорічним планом основних заходів цивільного захисту
міської ланки територіальної підсистеми і організаційно-методичних вказівок
з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, які затверджуються
обласною
державною
адміністрацією,
виконавчим
комітетом
Кіровоградської міської ради.

Начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради

С.Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
27 червня 2017 року
№ 1003
План
приведення у готовність, порядок розгортання
формувань цивільного захисту
Формування цивільного захисту (далі - формування) - позаштатні підрозділи, які
утворюються суб’єктами господарювання на непрофесійній основі згідно з вимогами
Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2013 року № 787
(далі - Порядок), для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у
тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних
актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення
населення і техніки.
Базою для створення формувань є підприємства, установи та організації міста.
Керівництво діями формувань цивільного захисту міста здійснює заступник
міського голови – голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Збір формування цивільного захисту міста здійснюється через міську апаратуру
оповіщення, список № 3, через управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради (тел. (0522) 22 86 20,
(0522) 22 86 22) за вказівкою заступника міського голови – голови комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій згідно з схемою оповіщення.
Місце збору:
керівного складу – кабінет заступника міського голови - голови комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (каб. № 220 будівлі
Кіровоградської міської ради, по вул. Великій Перспективній, 41);
особового складу, техніки та механізмів – згідно з затвердженим переліком
формувань цивільного захисту.
Відповідальність за своєчасне приведення в готовність формувань цивільного
захисту несуть керівники суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій,
сили та засоби яких входять у склад формування. Отримавши команду на збір,
керівники формувань цивільного захисту об’єктів господарювання через свої
диспетчерські служби (згідно з схемою оповіщення) повідомляють особовий склад і
приводять їх в готовність.
Готовність формувань цивільного захисту перевіряється в ході проведення
занять, перевірок, а також при ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного чи
природного характеру.
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Матеріально-технічне забезпечення формувань цивільного захисту суб’єктів
господарювання, підприємств, установ та організацій міста здійснюється за рахунок
об’єктів господарювання міста.
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Додаток 1
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому
Примірний розрахунок
створення територіальних та об’єктових
формувань цивільного захисту
Найменування
формувань цивільного захисту

Кількість
працівників

1
Рятувальна група
Рятувальна ланка
Аварійно-технічна група
Аварійно-технічна ланка
Аварійно-технічна група по
електромережах
Електротехнічна група
Група водопровідноканалізаційних мереж
Група газових мереж
Команда гасіння лісових пожеж
Відділення пожежогасіння
Дорожня група
Мостова група
Санітарна дружина
Санітарний пост
Автомобільна колона для
перевезення населення

2
34
8
25
8
24
13
13
13
40
8
25
25
23
4
25-35

Об’єктові
формування
4
1

1
1
1
1

20

Кількість
автоколон
визначається згідно
з планами евакуації
Кількість
автоколон
визначається згідно
з планами евакуації
1

20

1

Автомобільна колона для
перевезення вантажів
Мобільна ремонтновідновлювальна група з ремонту
автомобільної техніки
Мобільна ремонтновідновлювальна група з ремонту
інженерної техніки
Ланка інженерної розвідки
Ланка радіаційної і хімічної
розвідки
Ланка епідемічної розвідки
Ланка ветеринарної розвідки
Пост радіаційного і хімічного
спостереження

Територіальні
формування
міського
підпорядкування
3
1-2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

6
4

1
1

3
3
2-4

1
1
1
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1
Розрахунково-аналітична група
Пункт санітарної обробки
Група із спеціальної обробки
транспорту
Група із спеціальної обробки одягу
Група спеціальної обробки
території та споруд
Ланка зв’язку
Мобільний пункт харчування
Мобільний пункт матеріальнотехнічного забезпечення
Мобільний пункт продовольчого
забезпечення
Ланка підвезення води
Мобільна автозаправна станція
Ланка з обслуговування захисних
споруд місткістю до 150 осіб
Група з обслуговування захисних
споруд місткістю від 150 до 600
осіб
Група з обслуговування захисних
споруд місткістю понад 600 осіб
Відділення захисту тварин
Відділення захисту рослин

2
3-7
20
21

3
1

4
1
1

21
19

1
1

7
25
14

1
1

1
1
1

12

1

1

6
5
10

3
1

1
1
1

20

1

35

1

13
14

1
1
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Додаток 2
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому
Рекомендовані організаційні структури
та оснащення формувань цивільного захисту
Рятувальна група – 34 особи:
командир;
хімік-розвідник;
2 санітарні ланки по 4 особи (у кожній – командир і три
сандружинники);
3 рятувальні ланки по 8 осіб;
1 вантажний автомобіль
Рятувальна ланка – 8 осіб:
командир;
5 рятувальників, 2 різальники металу;
пристрій для різання металу – 1, пояс рятувальний з карабіном – 2,
лопата металева штикова – 3, лопата металева совкова – 2, кувалда – 2, лом
звичайний – 1, кіркомотига важка – 1, радіостанція переносна – 2, ноші
санітарні – 1
Аварійно-газотехнічна група – 25 осіб:
командир, 3 аварійно-технічні ланки (у кожній – командир,
6 слюсарів-газопровідників, водій, аварійна машина)
Аварійно-газотехнічна ланка – 8 осіб:
командир, 6 слюсарів-газопровідників, водій, аварійна машина.
Аварійно-технічна група по електромережах – 24 особи:
командир;
ланки:
силова електростанція (командир, водій, три електромонтери,
2 електрики, силова електростанція, вантажний автомобіль);
освітлювальна електростанція (командир, 3 електромонтери,
2 електрики, 2 водії, освітлювальна електростанція, автовишка, вантажний
автомобіль);
механізації (командир, водій, 2 екскаваторники, 2 кранівники,
2 такелажники, екскаватор, автокран, вантажний автомобіль).
Електротехнічна група – 13 осіб:
командир;
ланки:
електромонтерів (командир, 5 електромонтерів);
механізації (командир, водій, 2 кранівники, 2 електрики, автокран,
силова і освітлювальна електростанції, автовишка)
Група водопровідно-каналізаційних мереж – 13 осіб:
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командир;
ланки:
сантехніків (командир, 5 слюсарів-сантехніків);
механізації (командир, компресорник, 2 бульдозеристи, 2 водії,
бульдозер, компресорна станція, ремонтно-водопровідна машина,
вантажний автомобіль)
Група газових мереж – 13 осіб:
командир;
ланки:
газопровідників (командир, 5 слюсарів-газопровідників);
механізації (командир, газозварник, 2 екскаваторники, 2 водії,
екскаватор, аварійна машина, вантажний автомобіль, зварювальний
апарат)
Відділення пожежогасіння – 8 осіб:
командир;
5 пожежників, моторист, водій;
1 вантажний автомобіль (трактор), 1 мотопомпа
Дорожня група – 25 осіб:
командир;
3 дорожні ланки (у кожній – командир та 7 дорожніх робітників)
Мостова група – 25 осіб:
командир;
3 мостові ланки (у кожній – командир та 7 мостобудівників)
Санітарна дружина – 23 особи:
командир, зв’язківець, водій;
5 санітарних ланок (у кожній – командир, 3 сандружинники);
1 вантажний автомобіль
Санітарний пост (ланка) – 4 особи:
командир, 3 сандружинники;
ноші санітарні – 1, аптечка з перев’язувальними матеріалами та
медикаментами для надання першої домедичної допомоги – 1
Автомобільна колона для перевезення населення – 25-35 осіб:
начальник, механік;
ланки:
ремонтна (командир ланки, водій, ремонтник, електрик, ремонтна
майстерня);
3 ланки для перевезення людей (у кожній: командир-водій,
6 – 9 водіїв, 7 – 10 автомобілів)
Автомобільна колона для перевезення вантажів – 20 осіб:
начальник, механік;
ланки:
ремонтна (командир ланки - водій, ремонтник, електрик,
5 автомобілів)
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Мобільна
ремонтно-відновлювальна
група
з
ремонту
автомобільної техніки – 20 осіб:
начальник;
2 ремонтні ланки (в одній – командир, автомеханік, електрик,
3 слюсарі-ремонтники, 2 зварювальники, 2 водії, ремонтна майстерня,
зварювальний апарат і вантажний автомобіль; в іншій – командир,
автомеханік, комірник, електрик, 3 слюсарі-ремонтники, 2 водії; ремонтна
майстерня – спеціально обладнана автомайстерня, агрегат технічного
обслуговування і вантажний автомобіль)
Мобільна ремонтно-відновлювальна група з ремонту інженерної
техніки – 20 осіб:
начальник;
2 ремонтні ланки (в одній – командир, автомеханік, електрик, 3
слюсарі-ремонтники, 2 зварювальники, 2 водії, ремонтна майстерня,
зварювальний апарат і вантажний автомобіль; в іншій – командир,
автомеханік, комірник, електрик, 3 слюсарі-ремонтники, 2 водії, ремонтна
майстерня, агрегат технічного обслуговування і вантажний автомобіль)
Ланка інженерної розвідки – 6 осіб:
командир, водій, розвідники, інженер, сантехнік, електрик, фахівець
газових мереж.
1 легковий (вантажний) автомобіль, радіостанція переносна – 2
Ланка радіаційної і хімічної розвідки – 4 особи:
командир;
старший хімік-розвідник, хімік-розвідник, водій;
1 легковий (вантажний) автомобіль, радіостанція переносна – 2
Ланка епідемічної розвідки – 3 особи:
командир (лікар-епідеміолог);
помічник епідеміолога-фельдшера (лаборант), водій-санітар;
1 легковий автомобіль, радіостанція переносна – 2
Ланка ветеринарної розвідки – 3 особи:
командир-ветлікар (ветфельдшер);
лаборант, водій;
1 легковий автомобіль, радіостанція переносна – 2
Пост радіаційного і хімічного спостереження – 2-4 особи:
начальник поста;
1-3 спостерігачі за радіаційною та хімічною обстановкою,
радіостанція переносна – 2
Розрахунково-аналітична група – 3-7 осіб:
начальник;
1-3 спеціалісти з оцінки хімічної обстановки;
1-3 спеціалісти з оцінки радіаційної обстановки
Пункт санітарної обробки – 20 осіб:
начальник;
ланки:
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дозконтролю, видачі одягу і документів (командир, завідуючий
майном, медпрацівник, 2 дозиметристи, 2 відповідальних за видачу
документів і одягу);
2 ланки часткової спецобробки взуття, одягу та засобів радіаційного і
хімічного захисту (у кожній – командир, інструктор-хімік, дозиметрист);
2 ланки приймання та санітарної обробки людей (у кожній –
командир, хімік-дезінфектор, приймальник документів)
Група із спеціальної обробки транспорту – 21 особа:
начальник;
2 ланки приймання забрудненої техніки (у кожній – командир,
інструктор-хімік, дозиметрист);
2 ланки спеціальної обробки техніки (у кожній – командирдозиметрист і 3 хіміки-дегазатори);
ланка приготування розчинів (командир, хімік-дегазатор і комірникхімік);
ланка санітарної обробки особового складу (командир, хімікдезінфектор, медпрацівник)
Група із спеціальної обробки одягу – 21 особа:
начальник, електромонтер, слюсар;
ланки:
приймання, сортування і погрузки забрудненого одягу (командир,
інструктор-хімік, хімік-дегазатор, комірник-хімік, 2 дозиметристи,
2 хіміки-дегазатори);
спецобробки і вивантаження одягу (командир, інструктор-хімік,
дозиметрист, комірник-хімік, 2 хіміки-дегазатори);
приготування спецрозчинів і санобробки (командир, хімік-дегазатор,
медпрацівник, хімік-дезінфектор)
Група із спеціальної обробки території та споруд – 19 осіб:
командир;
3 ланки спеціальної обробки територій та споруд (в кожній:
командир, водій-хімік, 4 хіміки-дегазатори, поливомийна машина)
Ланка зв’язку – 7 осіб:
командир;
2 радисти, 3 телефоністи, водій, легковий автомобіль
Мобільний пункт харчування – 25 осіб:
начальник;
2 ланки приготування і роздачі їжі (в кожній: командир - старший
кухар, 3 кухарі-роздавальники, 2 робітники, 1 водій, вантажний автомобіль
і кухня (котел);
1 ланка забезпечення (командир, комірник - дозиметрист, бухгалтер,
4 робітники, 3 водії, вантажний автомобіль, авторефрижератор і
автоцистерна)
Мобільний пункт продовольчого забезпечення – 12 осіб:
начальник, комірник;
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2 ланки фасовки і роздачі сухих пайків (в кожній: командирдозиметрист, 3 роздавальники, 1 водій, вантажний автомобіль і
автопричеп)
Ланка підвезення води – 6 осіб:
командир-водій, 5 водіїв, 6 автоцистерн або вантажних автомобілів з
бочками
Мобільний пункт матеріально-технічного забезпечення – 14 осіб:
начальник, комірник;
2 ланки матеріально-технічного забезпечення (у кожній: командирдозиметрист, 4 комірники, 1 водій, вантажний автомобіль і автопричеп)
Мобільна автозаправна станція – 5 осіб:
начальник, 2 ланки підвозу і заправки паливно-мастильними
матеріалами автомобільної і інженерної техніки (у кожній: командир,
водій-заправник; автопаливозаправник – бензовоз, автопричеп)
Ланка з обслуговування захисних споруд місткістю до 150 осіб –
10 осіб:
командир, розвідник-хімік, розвідник-дозиметрист, електрик, слюсар
з обслуговування та ремонту систем вентиляції, слюсар-сантехнік,
комірник, контролер, 2 сандружинники
Група з обслуговування захисних споруд місткістю від 150 до
600 осіб – 20 осіб:
командир, заступник командира групи з експлуатації обладнання;
ланки:
зв’язку та розвідки – 3 (командир, телефонист, розвідник-хімік);
із заповнення та розміщення осіб, які укриваються, – 3 особи
(командир,
2 контролери);
електропостачання,
обслуговування
фільтровентиляційного
обладнання, водопостачання та каналізації – 5 осіб (командир, електрик, 2
слюсарі з обслуговування та ремонту систем вентиляції, слюсарсантехнік);
організації харчування – 3 особи (командир, комірник-фасувальник,
2 роздавальники);
медичного обслуговування – 4 особи (командир-лікар, фельдшер, 2
сандружинники)
Група з обслуговування захисних споруд місткістю понад
600 осіб – 35 осіб:
командир, 2 заступники командира групи;
ланки:
зв’язку та розвідки – 4 особи (командир, розвідник-хімік, розвідникдозиметрист, телефоніст);
із заповнення та розміщення осіб, які укриваються – 5 осіб
(командир, 4 контролери);
обслуговування фільтровентиляційного обладнання – 5 осіб
(командир, 4 слюсарі з обслуговування та ремонту систем вентиляції);
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електропостачання – 5 осіб (командир, 2 електрики, 2 електрикимотористи);
водопостачання та каналізації – 4 особи (командир, 3 слюсарісантехніки);
організації харчування – 4 особи (командир, комірник-фасувальник,
2 роздавальники);
медичного обслуговування – 5 осіб (командир-лікар, фельдшер,
3 сандружинники).

Начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради

С. Коваленко

Додаток 3
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому
РОЗРАХУНОК
робітників, службовців і студентів, які підлягають зарахуванню до складу формувань цивільного захисту
____________________________________________________________________
(назва організації)
№
з/п
1
1.

Назви цехів, виробничих
дільниць,
бригад

Всього
працюють

2

3

Підлягають
залученню
до формувань

2.
3.
Всього:

Командир формування _____________________

4

Всього
5

Не підлягають залученню до формувань
(на особливий період)
У тому числі
Військовозобов’язаних
Жінок
6
7

Додаток 4
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому

РОЗРАХУНОК ТЕХНІКИ,
яка призначена для оснащення формувань
____________________________________________________________________
(назва організації),
У тому числі
№
з/п
1
1.

Найменування техніки
2
Автотранспорт:
легкові автомобілі
вантажні автомобілі

2.

Дорожньо - будівельна та піднімальнотранспортна техніка:
бульдозери
екскаватори
автокрани

Командир формування _____________________

Всього
в наявності
3

призначається для
оснащення формувань
4

поставляється
до Збройних Сил України
5

Додаток 5
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому

ШТАТНО-ПОСАДОВИЙ СПИСОК
_____________________________________________________________
(найменування формування та організації)

№
з/п

Найменування
штатних посад

Прізвище,
ім’я,
по батькові

Домашня адреса

Місце роботи
і посада

Проходження
навчання в
навчальнометодичному
центрі
цивільного
захисту,
дата,
№ посвідчення

1
1
2
3

2

3

4

5

6

Командир формування _____________________

Примітка

7

Додаток 6
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ
формувань ______________________, чисельності особового складу та забезпечення основними видами техніки і майна

Найменування
формувань
№
з/п
1

2

№ цеху,
дільниці,
бригади

3

К-сть
формувань

4

Чисельність
особового складу

______________________________________________________________________________
(назва організації)

5

Командир формування _____________________

Автотранспорт

легкові
автомоб.

вантажні
автомоб.

6

7

Забезпеченість технікою
Дорожньобудівельна та
підйомноСпеціальна техніка
транспортна
техніка
поливобультощо
тощо
мийні
тощо
дозери
машини
8
9
10
11
12

Майно

протигази

тощо

13

14

Додаток 7
до Положення про формування
цивільного захисту в
місті Кропивницькому

РЕЄСТР ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ФОРМУВАННЯ
Уточнено станом на «___» ___________201 р.

№
з/п
1
1.
2.
3.

Назви організацій, які
створюють
формування цивільного
захисту

Місце
розташування
організації

Кількість
робітників і
службовців, осіб

2

3

4

Командир формування _____________________

Формування, од.
Формування
Загального призначення
спеціалізованих служб
К-ть
Чис-ть
К-ть
Чис-ть
формув.
о/с
формув.
о/с
5
6
7
8

Техніка, од.
АвтоІнжемобільна нерна
9

10

