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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 завантажувально-
розвантажувальних 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 техногенно-
екологічної 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; 
         визначають порядок оповіщення непрацюючого населення про початок 
та місця видачі ЗІЗ;  
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         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; 
          вести облік видачі засобів індивідуального захисту і доповідати про це 
начальнику пункту.  
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       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: 

             знати порядок зборки і підготовки до використання протигазів; 
уміти усувати виявлені несправності засобів індивідуального захисту; 
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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 
 


