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

№______

Про організацію робіт щодо створення
пунктів видачі засобів індивідуального
захисту органів дихання, радіаційного
та хімічного захисту непрацюючому
населенню міста Кропивницького
Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 19, 35 Кодексу
цивільного захисту України, статтями 33, 36 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи постанову 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", наказ Міністерства надзвичайних ситуацій
України від 17 червня 2010 року № 472 "Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому
складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту" та
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 19 лютого 2015 року № 63-р ”Про організацію робіт щодо створення пунктів
видачі засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючому населенню
області”, з метою виконання заходів цивільного захисту Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького

ВИРІШИВ:
1.
Затвердити Положення про пункти видачі засобів індивідуального
захисту органів дихання, радіаційного та хімічного захисту (далі – ПВ ЗІЗОД
РХЗ) непрацюючому населенню міста Кропивницького, що додається.
2.
Затвердити перелік міських, кущових та об’єктових ПВ ЗІЗОД та РХЗ
непрацюючому населенню міста Кропивницького, що додається.
3.
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 3, 5 рішення
виконавчого комітету міської ради від 18 квітня 2013 року № 222 “Про
організацію робіт щодо створення пунктів видачі засобів індивідуального захисту
органів дихання непрацюючому населенню міста Кіровограда”.

Міський голова

Олег Левченко 22 86 20

А.РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від "___"__________ 2019 року № _____
ПОЛОЖЕННЯ
про пункти видачі засобів індивідуального захисту органів
дихання, радіаційного та хімічного захисту непрацюючому
населенню міста Кропивницького
І. Загальна частина
1. Це Положення встановлює порядок створення пунктів видачі (далі – ПВ)
засобів індивідуального захисту органів дихання (далі – ЗІЗОД), радіаційного та
хімічного захисту (далі – РХЗ), їх структуру та оснащення, функціональні
обов’язки фахівців ПВ ЗІЗОД та РХЗ.
2. Видача непрацюючому населенню ЗІЗОД та РХЗ від отруйних речовин
здійснюється в режимі функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту міста Кропивницького у разі
виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру.
3. Загальний термін видачі ЗІЗОД непрацюючому населенню не може
перевищувати одну добу з моменту прийняття рішення про їх видачу.
ІІ. Пункти видачі засобів індивідуального захисту органів
дихання, радіаційного та хімічного захисту
1. З метою своєчасної видачі ЗІЗОД та РХЗ населенню та особовому складу
формувань цивільного захисту рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького створюються міські, кущові та об’єктові ПВ, а суб'єкти
господарювання, на базі яких вони створені, забезпечують організацію їх роботи
відповідно до цього Положення.
2. У своїй діяльності адміністрація ПВ ЗІЗОД та РХЗ керується законодавчими
та нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту, рішеннями
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького та Положенням про ПВ
ЗІЗОД та РХЗ.
3. ПВ ЗІЗОД та РХЗ поділяються на:
1) міські - такі ПВ, які створюються безпосередньо на складах, де зберігаються
ЗІЗОД та РХЗ, для видачі на кущові пункти видачі ЗІЗОД та РХЗ у штатних
упаковках;
2) кущові – ПВ, які створюються у місцях розподілу засобів ЗІЗОД та РХЗ для
видачі їх на об’єктові ПВ;
3) об’єктові – такі ПВ, які створюються на об’єктах господарювання, в
установах та організаціях для безпосередньої видачі ЗІЗОД та РХЗ населенню.
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4. Об’єктові ПВ ЗІЗОД та РХЗ створюються для забезпечення:
1) непрацюючого населення та дітей віком до 1,5 року - на об'єктах житловокомунального господарства та інших об’єктів з можливістю масового перебування
людей;
2) учнів, студентів і викладачів - у навчальних закладах;
3) працюючого населення - безпосередньо за місцем роботи;
4) особового складу формувань цивільного захисту - у місцях розгортання
зазначених формувань.
5. Загальна кількість ПВ ЗІЗОД та РХЗ повинна забезпечувати видачу ЗІЗОД
та РХЗ усьому населенню та особовому складу формувань цивільного захисту
протягом 24 годин при пропускній спроможності одного об’єктового ПВ ЗІЗОД та
РХЗ протягом 1 години роботи не менш ніж 300 - 350 осіб.
6. Термін вивезення ЗІЗОД та РХЗ з міського пункту до кущових та об’єктових
ПВ ЗІЗОД та РХЗ не повинен перевищувати 16 годин розрахункового часу.
7. Термін приведення у готовність ПВ до прийому ЗІЗОД та РХЗ не повинен
перевищувати 8 годин.
8. З питань підготовки до розгортання ПВ ЗІЗОД та РХЗ керівники ПВ
взаємодіють з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Міської ради міста Кропивницького (далі – управління), міськрайонним
відділом управління ДСНС України в Кіровоградській області та суб’єктами
господарювання, на території яких вони розташовані.
III. Основні завдання об’єктових пунктів видачі засобів індивідуального
захисту органів дихання, радіаційного та хімічного захисту
До основних завдань об’єктових ПВ ЗІЗОД та РХЗ належать:
1) видача ЗІЗОД та РХЗ населенню;
2) ведення обліку громадян, які проживають на території, закріпленій за ПВ, за
віковими категоріями (дорослі, діти до року, діти від 1,5 до 7 років, діти від 7
до 17 років);
3) надання відомостей про громадян за віковими категоріями до управління
для складання розрахунків у потребі ЗІЗОД та РХЗ;
4) надання допомоги населенню в підготовці ЗІЗОД та РХЗ до використання;
5) збереження матеріальної бази ПВ ЗІЗОД та РХЗ та підтримка її в готовності
до використання.
ІV. Організаційна структура пунктів видачі засобів індивідуального
захисту органів дихання, радіаційного та хімічного захисту
1. До складу кущових і об’єктових ПВ ЗІЗОД та РХЗ, що розгортаються для
видачі ЗІЗОД та РХЗ непрацюючому населенню на об'єктах житловокомунального господарства, у навчальних закладах входять:
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1) начальник ПВ ЗІЗОД та РХЗ;
2) заступник начальника ПВ ЗІЗОД та РХЗ;
3) відділення розвантаження та завантаження ЗІЗОД та РХЗ;
4) відділення видачі дорослому населенню ЗІЗОД та РХЗ (фільтрувальних
протигазів);
5) відділення видачі ЗІЗОД та РХЗ (камер захисних дитячих) для захисту дітей
до 1,5 року;
6) відділення видачі дитячих фільтрувальних ЗІЗОД та РХЗ (фільтрувальних
протигазів дітям від 1,5 до 7 років);
7) відділення видачі дитячих фільтрувальних ЗІЗОД та РХЗ (фільтрувальних
протигазів дітям від 7 до 17 років);
8) відділення підготовки ЗІЗОД та РХЗ до використання.
2. До складу міського ПВ ЗІЗОД та РХЗ входять:
1) начальник ПВ ЗІЗОД та РХЗ;
2) заступник начальника ПВ ЗІЗОД та РХЗ (технічний працівник, який
здійснює загальний облік отриманих та виданих ЗІЗОД та РХЗ);
3) медичний працівник;
4) відділення розвантаження та завантаження ЗІЗОД та РХЗ;
5) декілька відділень видачі ЗІЗОД та РХЗ працівникам (особовому складу
формувань цивільного захисту);
6) відділення підготовки ЗІЗОД та РХЗ до використання;
7) відділення технічної перевірки фільтрувальних протигазів;
8) відділення видачі інших ЗІЗОД та РХЗ (захисний одяг, прилади радіаційної і
хімічної розвідки та дозиметричного контролю тощо).
3. До складу відділення видачі ЗІЗОД та РХЗ входять:
1) начальник відділення - технічний працівник, що здійснює керівництво
роботою відділення та веде облікову документацію щодо видачі ЗІЗОД та РХЗ;
2) технічний працівник, який здійснює підбір лицьових частин ЗІЗОД та РХЗ;
3) технічні працівники (не менше ніж 2 особи), які здійснюють видачу ЗІЗОД та
РХЗ.
4. Начальниками ПВ ЗІЗОД та РХЗ непрацюючому населенню міста
Кропивницького призначаються керівники (заступники керівників) суб’єктів
господарювання, на базі яких ці пункти створені.
5. Особовий склад об’єктових ПВ ЗІЗОД та РХЗ непрацюючому населенню
міста
Кропивницького
призначається
наказами
керівників
суб’єктів
господарювання, на базі яких ці пункти створені.
6. Штатна чисельність міського і кущових ПВ ЗІЗОД та РХЗ, документація
складається відповідно до чинного законодавства.
7. Начальники ПВ ЗІЗОД та РХЗ непрацюючому населенню міста
Кропивницького:
1) організовують роботу визначених ПВ ЗІЗОД та РХЗ непрацюючому
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населенню міста Кропивницького відповідно до затвердженого Положення;
2) забезпечують підготовку документації, устаткування та інструментів,
необхідних для роботи на ПВ ЗІЗОД та РХЗ, визначених цим Положенням;
3) визначають місця зберігання ЗІЗОД та РХЗ;
4) створюють завантажувально-розвантажувальні команди;
5) інформацію про виконання заходів, копії розпорядчих документів надають до
управління.
8. Кількість відділень видачі ЗІЗОД та РХЗ залежить від штатної чисельності
працівників об’єкта, що розгортає ПВ ЗІЗОД та РХЗ, і повинна забезпечити швидку
видачу ЗІЗОД та РХЗ населенню та особовому складу формувань цивільного
захисту з урахуванням позмінної роботи персоналу ПВ ЗІЗОД та РХЗ.
9. До основних завдань відділення видачі ЗІЗОД та РХЗ належать:
1) перевірка комплектності і справності ЗІЗОД та РХЗ;
2) сортування ЗІЗОД та РХЗ за розмірами;
3) підбір лицьових частин ЗІЗОД та РХЗ;
4) безпосередня видача ЗІЗОД та РХЗ;
5) ведення облікових відомостей щодо видачі ЗІЗОД та РХЗ.
10. До складу відділення технічної перевірки протигазів подразнюючою
речовиною входять начальник відділення і два технічні працівники.
11. До складу відділення розвантаження та завантаження ЗІЗОД та РХЗ входить
не менше 4 осіб.
12. Кількісний склад міських, кущових та об’єктових ПВ ЗІЗОД та РХЗ
визначається рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького,
персональний склад - наказом керівників суб’єктів господарювання.
13. Начальниками ПВ ЗІЗОД та РХЗ, що розгортаються на об'єктах житловокомунального господарства, в навчальних закладах, призначаються їх керівники
(заступники керівників).
14. Начальники ПВ ЗІЗОД та РХЗ підпорядковуються міському голові, а також
керівникам суб'єктів господарювання, установ і організацій, на базі яких ці пункти
створені.
V. Порядок роботи ПВ ЗІЗОД та РХЗ
1. Діяльність ПВ забезпечується суб'єктами господарювання, на базі яких ці
пункти створені.
2. Укомплектування ПВ ЗІЗОД та РХЗ документацією, устаткуванням та
інструментом здійснюється завчасно.
3. Навчання та тренування особового складу пункту проводиться згідно з
планами підготовки формувань цивільного захисту.
4. ПВ ЗІЗОД та РХЗ розпочинає функціонувати після отримання рішення щодо
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видачі ЗІЗОД та РХЗ. Особовий склад відділення розвантаження та завантаження
ЗІЗОД та РХЗ розвантажує транспорт із ЗІЗОД та РХЗ та переносить зазначені
засоби на склад ПВ. У подальшому це відділення забезпечує безперебійне
постачання ЗІЗОД та РХЗ до відділення видачі ЗІЗОД та РХЗ.
5. Кожна партія ЗІЗОД та РХЗ, що надходить на ПВ ЗІЗОД та РХЗ, підлягає
комісійному зовнішньому огляду і перевірці, після чого робиться відповідний
запис в акті приймання-передачі ЗІЗОД та РХЗ.
6. Особовий склад відділення видачі ЗІЗОД та РХЗ відкриває ящики із ЗІЗОД
та РХЗ, перевіряє комплектність та справність ЗІЗОД та РХЗ, здійснює їх збирання
та сортування на робочих місцях згідно із розмірами лицьової частини.
7. На окремих робочих місцях відділення проводиться підбір лицьових частин
ЗІЗОД та РХЗ за розмірами.
8. Після завершення підбору лицьової частини здійснюється видача ЗІЗОД та
РХЗ населенню згідно зі списками видачі цих засобів, при цьому ведеться облік
виданих ЗІЗОД та РХЗ.
9. У відділенні підготовки ЗІЗОД та РХЗ до використання здійснюється
перевірка правильності підбору лицьової частини ЗІЗОД та проводиться навчання
людей правилам користування цими засобами.
10. Перевірка правильності підбору лицьової частини фільтрувальних
протигазів здійснюється безпосередньо особами, які отримали ЗІЗОД та РХЗ у
користування, під методичним керівництвом і контролем з боку особового складу
відділення.
11. Остаточна перевірка якості підбору лицьової частини і справності
фільтруючого протигазу здійснюється відділенням технічної перевірки
фільтрувальних протигазів у наметі з аерозолем подразнюючої речовини.
Перевірка подразнюючою речовиною проводиться тільки для протигазів, виданих
особовому складу формувань цивільного захисту.
Видача несправних ЗІЗОД та РХЗ не допускається.
Залишки ЗІЗОД та РХЗ зберігаються на ПВ ЗІЗОД та РХЗ до отримання
наступних розпоряджень.
VI. Функціональні обов’язки посадових осіб ПВ ЗІЗОД та РХЗ
1. Начальник ПВ ЗІЗОД та РХЗ зобов’язаний:
1) у режимі повсякденного функціонування місцевої ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Кропивницького:
знати кількість і види ЗІЗОД та РХЗ, призначених для видачі із цього пункту;
організувати укомплектування пункту меблями, устаткуванням та
документацією;
скласти штатно-посадовий список ПВ ЗІЗОД та РХЗ;
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щороку уточнювати списки особового складу ПВ та схему їх оповіщення;
щороку уточнювати списки населення (особового складу формувань
цивільного захисту) для отримання ЗІЗОД та РХЗ на ПВ;
2) у режимі надзвичайної ситуації місцевої ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту міста Кропивницького (при
отриманні розпорядження щодо видачі ЗІЗОД та РХЗ):
здійснити оповіщення та збір особового складу ПВ;
проінструктувати особовий склад ПВ щодо заходів безпеки і правил видачі
ЗІЗОД та РХЗ;
організувати розгортання ПВ та своєчасне отримання ЗІЗОД та РХЗ;
забезпечити видачу ЗІЗОД та РХЗ населенню (формуванням цивільного захисту
за уточненими списками в установлений термін);
контролювати облік виданих ЗІЗОД та РХЗ;
після завершення видачі ЗІЗОД та РХЗ подати до управління звіт про видачу
ЗІЗОД та РХЗ населенню та залишки ЗІЗОД та РХЗ із копіями облікових відомостей
щодо видачі ЗІЗОД та РХЗ.
2. Командир відділення розвантаження та завантаження ЗІЗОД та РХЗ
зобов’язаний:
1) знати місця розвантаження і складування ЗІЗОД та РХЗ;
2) проінструктувати особовий склад відділення щодо заходів безпеки при
розвантаженні ЗІЗОД та РХЗ;
3) своєчасно зустріти транспорт та відбути на ньому з особовим складом
відділення завантаження та розвантаження на склади з метою отримання з ЗІЗОД
та РХЗ, прийняти ці засоби згідно із обліковими документами;
4) організувати роботи з розвантаження і складування ЗІЗОД та РХЗ на ПВ;
5) забезпечити безперебійне постачання ЗІЗОД та РХЗ до відділення видачі
ЗІЗОД та РХЗ;
6) після закінчення видачі ЗІЗОД та РХЗ здати на склад вільну тару та залишки
ЗІЗОД та РХЗ і доповісти про це начальнику ПВ.
3. Командир відділення видачі ЗІЗОД та РХЗ зобов’язаний:
1) знати принцип роботи, склад і комплектність ЗІЗОД та РХЗ, а також їх
порядок підбору для дітей та дорослих;
2) навчати особовий склад відділення практичним навичкам щодо підбору
лицьових частин;
3) організувати перевірку комплектності й справності ЗІЗОД та РХЗ,
отриманих від відділення розвантаження та завантаження ЗІЗОД та РХЗ;
4) забезпечити проведення сортування ЗІЗОД та РХЗ на робочих місцях згідно
з розмірами лицьової частини (маски);
5) організувати підбір лицьових частин за їх розмірами, а також видачу ЗІЗОД
та РХЗ населенню за уточненими списками на видачу цих засобів;
6) вести облік виданих засобів, про результати видачі доповісти начальнику ПВ.
4. Командир відділення підготовки ЗІЗОД та РХЗ до використання зобов’язаний:
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1) знати принцип роботи, склад і комплектність ЗІЗОД та РХЗ;
2) навчити особовий склад відділення вмінню практично здійснювати
збирання і розбирання ЗІЗОД та РХЗ, усунення різних несправностей цих засобів;
3) організувати підготовку до використання ЗІЗОД та РХЗ (проведення
зовнішнього огляду ЗІЗОД та РХЗ, гігієнічну обробку лицьової частини, збирання
засобу та перевірку його на герметичність);
4) проводити навчання населення щодо користування ЗІЗОД та РХЗ;
5) доповідати начальнику ПВ про результати роботи.
5. Командир відділення технічної перевірки фільтрувальних протигазів
зобов’язаний:
1) проінструктувати особовий склад відділення щодо заходів безпеки під час
роботи з подразнюючими речовинами;
2) організувати обладнання намету (приміщення) для технічної перевірки
протигазів за допомогою подразнюючих речовин (хлорпікрин);
3) проводити інструктаж особового складу формувань цивільного захисту
щодо порядку перевірки протигазів та заходів безпеки;
4) організувати здійснення технічної перевірки протигазів у наметі
(приміщенні) з подразнюючою речовиною;
5) у разі виявлення несправного протигазу замінити його;
6) забезпечити надання медичної допомоги потерпілому, протигаз якого був
несправний;
7) доповідати начальнику ПВ про результати роботи.
6. Фельдшер зобов’язаний:
1) вчасно прибути на ПВ;
2) постійно знаходитися на майданчику технічної перевірки протигазів;
3) контролювати стан здоров'я людей у період проведення технічної перевірки
протигазів;
4) уміти надавати кваліфіковану першу медичну допомогу при ураженнях
небезпечною хімічною речовиною, а у разі ускладнень стану здоров’я
постраждалих - направляти їх до медичних лікувальних установ.
7. Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання,
радіаційного та хімічного захисту здійснюється за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевому бюджету.

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення

С.КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від "___"__________ 2019 року № _____
ПЕРЕЛІК
міських, кущових та об’єктових ПВ ЗІЗОД та РХЗ непрацюючому
населенню міста Кропивницького
№
з/п

Назва установи
(організації), де створено
пункт видачі

1
1

2
КП "ЖЕО № 1"
Міської ради міста
Кропивницького

3
М. Кропивницький
вул. Вокзальна, буд. 16,
корп.3

4
Міський

2

КП "ЖЕО № 2"
Міської ради міста
Кропивницького

М. Кропивницький
вул. Олексія Єгорова,
буд. 56

Кущовий

3

КП "ЖЕО № 3"
Міської ради міста
Кропивницького

М. Кропивницький
проїзд Тінистий, буд. 5

Кущовий

4

КП "ЖЕО № 4"
Міської ради міста
Кропивницького

М. Кропивницький
вул. Космонавта Попова,
буд. 9, корп.1

Міський

5

КП "ЖЕК № 9"
Міської ради міста
Кропивницького

М. Кропивницький
вул. Лінія 10-а, буд.61

Кущовий

6

Об'єднання житловобудівельних кооперативів

7

Адреса розташування

М. Кропивницький
вул. Євгена Тельнова, буд. 2

КЗ „Навчально-виховне
М. Кропивницький
об’єднання „Загальноосвітній вул. Таврійська, буд. 29/32
навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 1 – дитячий юнацький центр
„Перлинка”
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області”

Вид пункту

Кущовий

Об’єктовий

2

Продовження додатка
1
8

9

10

2
Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
КЗ «Гімназія імені Олени
Журливої Міської ради міста
Кропивницького»

3
М. Кропивницький
вул. Новгородська, буд. 41

4
Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Авіаційна, буд. 64

Об’єктовий

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 4
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

М. Кропивницький
вул. Шульгиних, буд. 38

Об’єктовий

КЗ „Навчально-виховне
М. Кропивницький
об’єднання – „Спеціалізований вул. В'ячеслава Чорновола,
загальноосвітній навчальний
буд. 15
заклад школа І ступеня
„Гармонія” – гімназія імені
Тараса Шевченка – центр
позашкільного виховання
„Контакт” Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області”
КЗ «Навчально-виховне
М. Кропивницький
12
об’єднання № 6 «Спеціалізована вул. Велика Перспективна,
загальноосвітня школа І-ІІІ
буд. 39/63
ступенів, центр естетичного
виховання «Натхнення»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
13 КЗ «Гімназія імені Олександра
М. Кропивницький
Пушкіна Міської ради міста
вул. Генерала Шумілова,
Кропивницького»
буд. 30
11

14

15

16

КЗ „Навчально-виховне
об’єднання природничоекономіко-правовий ліцей –
спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 8 – позашкільний
центр Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області”
Гімназія № 9 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області
Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ
ступенів № 10
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

Об’єктовий

Об’єктовий

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Бєляєва, буд. 1

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Академіка Корольова,
буд. 27/21

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Металургів, буд. 33-а

Об’єктовий

3

Продовження додатка
1
2
3
М. Кропивницький
17 Навчально-виховний комплекс
„Кіровоградський колегіум – вул. Арсенія Тарковського,
спеціалізований навчальний
буд. 25
заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад –
центр естетичного виховання”
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
М. Кропивницький
18 КЗ «Завадівська гімназія Міської
ради міста Кропивницького» вул. Павла Луньова, буд. 9

4
Об’єктовий

19 Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 14
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
КЗ «Лелеківська гімназія
20
Міської ради міста
Кропивницького»

М. Кропивницький
вул. Вокзальна, буд. 19

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Казанська, буд.13

Об’єктовий

КЗ „Навчально-виховне
об’єднання „Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 16 – дитячий юнацький центр
„Лідер”
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області”
КЗ „Навчально-виховне
22
об’єднання „Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 17 –
центр естетичного виховання
„Калинка”
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області”
КЗ «Навчально-виховне
23
об’єднання «Багатопрофільний
ліцей – фізико-математична
школа – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 18 – центр
дитячої та юнацької юнацької
творчості «Надія»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

М. Кропивницький
пров. Фортечний, буд. 7

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Комарова, буд. 54

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Юрія Коваленка,
буд. 9-а

Об’єктовий

21

Об’єктовий

4

Продовженнядодатка
3
М. Кропивницький
вул. Волкова, буд. 24

4
Об’єктовий

М. Кропивницький
просп. Перемоги, буд.16

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Берегова, буд. 1

Об’єктовий

М. Кропивницький
с. Гірниче, Лінія 6-а, буд. 30

Об’єктовий

КЗ «Балашівська гімназія
М. Кропивницький
Міської ради міста
вул. Івана Франка, буд. 18
Кропивницького»
КЗ „Навчально-виховне
М. Кропивницький
29
об’єднання „Загальноосвітня
вул. Тараса Карпи, буд.85
школа І-ІІІ ступенів № 24 –
центр дитячої та юнацької
творчості „Оберіг”
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області”
КЗ «Навчально-виховне
М. Кропивницький
30
об’єднання № 25
вул. Леваневського, буд. 2-б
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів, природничоматематичний ліцей, центр
позашкільного виховання
«Ліра» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
КЗ „Навчально-виховний
М. Кропивницький
31
комплекс „Спеціалізований
Студентський бульвар,
загальноосвітній навчальний
буд. 21
заклад І-ІІІ ступенів № 26 –
дошкільний навчальний заклад –
дитячий юнацький центр
„Зорецвіт”
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області”

Об’єктовий

1
24

2
КЗ «Навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – ліцей
№ 19 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
КЗ „Навчально-виховне
25
об’єднання „Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 20 – дитячий юнацький цент
„Сузір’я” Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області”
26 КЗ «Козацька гімназія Міської
ради міста Кропивницького»
27

28

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 22
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

Об’єктовий

Об’єктовий

Об’єктовий

5

Продовження додатка
1
32

33

34

35

36

37

38

39

2
Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 29
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 30
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
КЗ «Навчально-виховне
об’єднання - «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 31 з
гімназійними класами, центр
дитячої та юнацької творчості
«Сузір’я» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області»
КЗ «Навчально-виховне
об’єднання № 32
«Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр «Школа
мистецтв» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області»
КЗ «Навчально-виховне
об’єднання № 33
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів, дошкільний
навчальний заклад
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
КЗ „Навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів № 34 – економіко –
правовий ліцей „Сучасник” –
дитячо-юнацький центр
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області”
КЗ «Навчально-виховне
об’єднання № 35
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів, позашкільний центр
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Загальноосвітня школа І ступеня
№ 37
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

3
М. Кропивницький
вул. Василя Нікітіна, буд. 25

4
Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Вознесенська, буд. 97

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Космонавта Попова,
буд. 11-а

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Глинки, буд. 1

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Микитенка, буд. 35/21

Об’єктовий

М. Кропивницький
Студентський бульвар,
буд. 11

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Космонавта Попова,
буд. 28/20

Об’єктовий

М. Кропивницький
вул. Металургів, буд. 22-а

Об’єктовий
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Продовження додатка
1
40

2
3
КЗ «Навчально-виховне
М. Кропивницький
об’єднання І-ІІІ ступенів „Мрія”
вул. Бєляєва, буд. 23
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
КЗ „Навчально-виховне
М. Кропивницький
41
об’єднання „Загальноосвітня
вул. Короленка, буд. 46
школа-інтернат І-ІІІ ступенів,
ліцей «Сокіл», центр
позашкільного виховання
«Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області”
М. Кропивницький
42 Кіровоградська гімназія нових
технологій навчання
вул. Бєляєва, буд. 1
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
КЗ „Навчально-виховне
М. Кропивницький
43
об’єднання ліцей - школа – вул. Євгена Тельнова, буд. 20
дошкільний навчальний заклад
„Вікторія – П” Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення

4
Об’єктовий

Об’єктовий

Об’єктовий

Об’єктовий

С.КОВАЛЕНКО

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 18 квітня 2013 року

№ 222

Про організацію робіт щодо створення
пунктів видачі засобів індивідуального
захисту органів дихання непрацюючому
населенню міста Кіровограда
Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 19, 35 Кодексу
цивільного захисту України, статтями 33, 36 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та враховуючи постанову Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2002 р. № 1200 "Про затвердження порядку
забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань
засобами радіаційного та хімічного захисту", наказ МНС України
від 02 лютого 2005 року № 59 "Про затвердження Порядку видачі
непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання
від бойових отруйних речовин" та розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 24 березня 2006 року № 179-р "Про
організацію робіт щодо створення пунктів видачі засобів індивідуального
захисту органів дихання непрацюючому населенню області", з метою більш
якісного забезпечення заходів цивільного захисту непрацюючого населення
засобами радіаційного та хімічного захисту від бойових отруйних речовин,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити перелік пунктів видачі засобів індивідуального захисту
органів дихання непрацюючому населенню міста Кіровограда, що
додається.
2. Затвердити Положення про пункти видачі засобів індивідуального
захисту органів дихання непрацюючому населенню міста Кіровограда, що
додається.
3. Головам Ленінської та Кіровської районних у місті Кіровограді рад
довести до відома населення через засоби масової інформації про місця
розташування пунктів видачі засобів індивідуального захисту органів дихання
непрацюючому населенню.
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 09 березня 2006 року № 953 «Про
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організацію робіт щодо створення пунктів
видачі
засобів
індивідуального захисту органів дихання непрацюючому населенню міста».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови.

Міський голова

Копецький 22 86 20

О.Саінсус
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
18 квітня 2013 року
№ 222
Перелік місць
створення пунктів видачі засобів індивідуального захисту
непрацюючому населенню міста Кіровограда
І. Об’єктові пункти видачі засобів індивідуального захисту, які
розташовані на території Ленінського району міста Кіровограда
№
Місця розташування
п/п
1.
ЖЕК № 1
2.
Комунальне
підприємство «ЖЕК № 4
Кіровоградської міської
ради»
3.
КРЕП № 9
4.
ЖЕК № 12
5.
ЖЕК № 13
6.
Мікрорайон "Кущівка"
7.
Мікрорайон "Завадівка"
8.

9.

Адреса

Примі
тка

вул. Гоголя, 61
вул. Дзержинського, 106

с. Гірниче, 61, лінія 10
вул. Єгорова, 56
вул. Зінченка, 7
вул. Таврійська, 29/32 (ЗОШ №1)
вул. 50 років Радянській армії, 9
(ЗОШ № 12)
вул. Микитенка, 4 (Масляниківський
клуб)

Мікрорайони
"Масляниківка,
Арнаутове"
Мікрорайон
"Велика вул. Новгородська, 41
Балка"
(ЗОШ №2)

ІІ. Об’єктові пункти видачі засобів індивідуального захисту, які
розташовані на території Кіровського району міста Кіровограда
№
п/п

Місця розташування

Адреса

Примі
тка

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
1

КРЕП № 3
КРЕП № 6
ЖЕК № 7
ЖЕК № 10
КРЕП № 11

проїзд Тінистий, 5
вул. Жовтневої революції,16, корп. 3
вул. 50 років Жовтня, 23-а
вул. Космонавта Попова, 9, корп.1
вул. Червонозорівська, 17
2

3

4

4

6.
7.

ЖЕК ОЖБК
КП "Комунальник-96"

просп. Правди, 2 корп. 3
вул. Металургів, 25-а

8.
9.

Мікрорайон "Лелеківка"
Мікрорайон
"Новомиколаївка"
Мікрорайон
"Балашівка"
Мікрорайони "Озерна
Балка", "Черемушки"
Мікрорайон "Ковалівка"

вул. Казанська, 13 (НВО №15)
вул. Братиславська, 5
ПрАТ "Гідросила"
вул. Валентини Терешкової, 172
(ПП Механомонтаж 2010)
вул. Бєляєва, 1 ( НВОП ЛСШ № 8)

10.
11.
12.
13.

Мікрорайон
"Новоолексіївка"

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

просп. Перемоги, 16
(НВО ЗОНЗ
№ 20)
вул. Комарова, 56 (Станція швидкої
медичної допомоги)

С.Коваленко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
18 квітня 2013 року
№ 222

ПОЛОЖЕННЯ
про пункти видачі засобів індивідуального захисту органів дихання
непрацюючому населенню міста Кіровограда
Загальна частина
1. Це Положення встановлює порядок створення пунктів видачі
(далі - ПВ) засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), організацію роботи та
функціональні обов'язки фахівців ПВ.
2. Видача ЗІЗ від бойових отруйних речовин непрацюючому
населенню
здійснюється
обласною
державною
адміністрацією
і
організовується територіальним підрозділом Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області після введення
воєнного стану в окремих місцевостях України або на всій її території, згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200
“Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу
невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”.
3. Загальний термін видачі ЗІЗ непрацюючому населенню не може
перевищувати одну добу з моменту прийняття рішення про їх видачу.
Пункти видачі засобів
індивідуального захисту непрацюючому населенню
4. З метою організованої та своєчасної видачі засобів індивідуального
захисту непрацюючому населенню у разі застосування ядерної зброї та інших
видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану та у
разі виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними
речовинами за рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради у
місті Кіровограді створюються об’єктові пункти видачі на визначених місцях,
що затверджені рішенням (установи, організації та інше), для безпосередньої
видачі засобів індивідуального захисту непрацюючому населенню.
Особовий склад пунктів видачі засобів індивідуального захисту
формується із числа особового складу працівників тих підприємств, де такі
пункти знаходяться, та працівників територіального підрозділу Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській
області
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Організація роботи пунктів видачі засобів
індивідуального захисту
5. Ленінська та Кіровська районні у місті Кіровограді ради:
виявляють за даними статистичного органу загальну кількість
непрацюючого населення та його розміщення по мікрорайонах міста
Кіровограда;
уточнюють дані щодо можливості розміщення людей на об’єктах
господарювання, житлово-комунального господарства, установ та організацій,
клубах та інших об’єктах;
здійснюють розрахунки щодо потреби засобів індивідуального захисту
та кількості транспортних засобів для їх доставки на об’єктові пункти видачі з
урахуванням кількості непрацюючого населення;
уточнюють розміщення пунктів видачі засобів індивідуального захисту
для непрацюючого населення;
надають чисельність непрацюючого населення, що отримуватиме
засоби індивідуального захисту органів дихання, до управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської
міської ради в термін до 30 травня 2013 року.
6. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Кіровоградської міської ради у взаємодії з територіальним
підрозділом Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Кіровоградській області з урахуванням попередніх дій:
проводять розрахунки щодо кількості та складу завантажувальнорозвантажувальних команд (груп) та вантажівок для перевезення засобів
індивідуального захисту на визначені пункти видачі;
виявляють об’єкти господарювання, установи та організації, звідки
можливо задіяти людей та техніку для створення адміністрації, та
завантажувально-розвантажувальні команди (групи) на пункти видачі ЗІЗ;
назначають та затверджують на засіданні міської комісії техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій начальників пунктів видачі, які
підпорядковуються начальнику цивільного захисту міста і відповідають за
своєчасний збір особового складу і розгортання пунктів видачі засобів
індивідуального захисту та порядок оповіщення адміністрацій цих пунктів
видач, завантажувально-розвантажувальних команд (групи) та власників
вантажівок про розгортання пунктів;
доводять до виконавців затверджене Положення про пункти видачі
засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючому населенню
міста Кіровограда, кількість непрацюючого населення, яке отримує засоби
індивідуального захисту на кожному пункті видачі;
уточнюють списки працівників адміністрації пунктів видачі,
організовують вивчення функціональних обов’язків та проводять тренування
по розгортанню пунктів видачі;
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визначають порядок оповіщення непрацюючого населення про початок
та місця видачі ЗІЗ;
уточнюють дані щодо пунктів видачі та порядок інформування
керівництва міста (району) про початок, хід та закінчення видачі засобів
радіаційно-хімічного захисту непрацюючому населенню.
У подальшому щорічно здійснюють уточнення щодо:
кількості непрацюючого населення та його розподіл між пунктами
видачі;
відомостей, які необхідно довести до непрацюючого населення через
засоби масової інформації;
терміну наступного тренування по розгортанню пунктів видачі засобів
індивідуального захисту населення;
кількості пунктів видачі засобів індивідуального захисту в районах
міста;
необхідності кількості вантажівок та суб’єктів господарювання, які їх
надають;
списку особового складу адміністрацій
пунктів видачі та
завантажувально-розвантажувальних команд (груп);
загального терміну видачі ЗІЗ непрацюючому населенню, який не може
перевищувати одну добу з моменту прийняття рішення про їх видачу.
Функціональні обов’язки фахівців пунктів видачі засобів індивідуального
захисту непрацюючому населенню
7. Начальник пункту видачі ЗІЗ зобов'язаний:
керувати особовим складом пункту видачі засобів індивідуального
захисту;
проінструктувати особовий склад пункту видачі по правилах безпеки
видачі засобів індивідуального захисту;
організувати своєчасне одержання засобів індивідуального захисту на
пункт видачі;
забезпечити видачу засобів індивідуального захисту непрацюючому
населенню у встановлений термін;
організувати підбір лицьових частин протигазів непрацюючому
населенню;
контролювати облік виданих засобів індивідуального захисту, про
результати одержання і видачі доповідати начальнику цивільного захисту
міста Кіровограда.
8. Командир ланки розвантаження зобов'язаний:
керувати особовим складом ланки при роботі по розвантаженню засобів
індивідуального захисту ЗІЗ;
проінструктувати особовий склад ланки по правилах безпеки при
розвантажуванні майна;
організувати роботу ланки по розвантаженню і складуванню майна;
знати місця розвантаження і складування засобів індивідуального
захисту;
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вести облік видачі
про це начальнику пункту.

засобів індивідуального захисту і доповідати

9. Особовий склад ланки розвантаження зобов'язаний:
знати види засобів індивідуального захисту по маркуванню пакувальних
ярликів і порядок їхнього складування в штабеля;
дотримуватися мір безпеки при навантаженні та розвантаженні майна;
здійснювати розвантаження майна згідно з номенклатурою засобів
радіаційного та хімічного захисту та норм забезпечення ними (додаток),
складувати його по місцях видачі в штабеля з висотою не вище 4-х ящиків.
10. Командир
ланки
видачі засобів індивідуального захисту
зобов'язаний:
керувати особовим складом ланки при роботі з видачі засобів
індивідуального захисту;
знати та навчати особовий склад ланки практичним навичкам по
підбору лицьових частин;
вести облік виданих протигазів, про результати видачі доповідати
начальнику пункту видачі.
11. Особовий склад ланки видачі засобів індивідуального захисту
зобов'язаний:
знати побудову і комплектність засобів індивідуального захисту, які
видаються;
на робочих місцях мати розкладені по розмірах лицьової частини
(маски) протигазів;
знати порядок підбору протигазів для дітей та дорослих;
уміти практично визначати необхідний розмір лицьової частини
протигаза за результатами обмірювання голови;
здійснювати видачу засобів індивідуального захисту непрацюючому
населенню.
12. Командир ланки підготовки засобів індивідуального захисту до
використання зобов'язаний:
керувати особовим складом ланки по підготовці протигазів до
використання;
навчати особовий склад ланки розрізняти типи протигазів, їх пристрій
і комплектність;
уміти практично здійснювати зборку і розбирання протигазів, усунення
різних несправностей;
організувати підготовку до використання засобів індивідуального
захисту, які отримало непрацююче населення;
доповідати начальнику пункту видачі засобів індивідуального захисту
про результати роботи.
13. Особовий склад ланки підготовки засобів індивідуального захисту
до використання зобов'язаний:
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знати порядок зборки і підготовки
до
використання
протигазів;
уміти усувати виявлені несправності засобів індивідуального захисту;
здійснювати підготовку до використання засобів індивідуального
захисту, які отримало непрацююче населення;
інструктувати прибуле населення про порядок використання засобів
індивідуального захисту по сигналах оповіщення.
Порядок взаємодії
14. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення міської ради, Ленінська та Кіровська районні у місті Кіровограді
ради при проведенні розрахунків та обґрунтуванні створення пунктів видачі
засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення уточнюють в
Управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області:
місця
розташування
обласних складів зберігання
засобів
індивідуального захисту для непрацюючого населення та маршрути
пересування вантажівок до них;
порядок і терміни отримання засобів індивідуального захисту для
непрацюючого населення зі складів зберігання;
порядок і терміни доповідей щодо початку, проходження та
закінчення видачі засобів РХЗ непрацюючому населенню.

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

С.Коваленко
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Додаток
до Положення про пункти
видачі засобів індивідуального
захисту органів дихання
непрацюючому населенню
міста Кіровограда
НОМЕНКЛАТУРА
засобів радіаційного та хімічного захисту та норми забезпечення ними
(витяг із постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №1200
"Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу
невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту")
Категорія населення
1

Найменування або тип
засобу радіаційного захисту
2

Норми забезпечення
3

У разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти
України в умовах воєнного стану
1. Непрацююче населення
1) дорослі, зокрема
пенсіонери

засіб
індивідуального
захисту органів дихання
(фільтрувальний протигаз
для захисту населення)

1 протигаз на особу і
додатково 2 відсотки
загальної
кількості
непрацюючого населення

2) діти, віком:
до 1,5 років
від 1,5 до 6 років
включно

засіб
індивідуального 1 камера захисна
захисту органів дихання
КЗД-6
засіб
індивідуального 1
протигаз
дитячий
захисту органів дихання фільтруючий на дитину і
ПДФ-Д
додатково 2 відсотки
загальної кількості дітей
цього віку

від 7 до 16 років включно засіб
індивідуального 1
протигаз
дитячий
захисту органів дихання фільтруючий на дитину і
ПДФ-Ш
додатково 2 відсотки
загальної кількості дітей
цього віку
У разі виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами
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1
2. Непрацююче
населення, яке проживає
у прогнозованій зоні
хімічного забруднення

2
засоби
індивідуального
захисту органів дихання
(фільтрувальний протигаз
для захисту населення за
типами
залежно
від
небезпечних
хімічних
речовин або компоненти
засобів
захисту
з
аналогічними
захисними
властивостями

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

3
1 протигаз (комплект
засобів захисту) на особу
і додатково 10 відсотків
загальної
кількості
непрацюючого
населення, яке проживає
у прогнозованій зоні
хімічного забруднення

С.Коваленко

