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І. Загальні положення 
 

1.1. Положення про об’єктову службу цивільного захисту розроблено 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» від 08.07.2015 

№469 (з внесеними змінами від 05.01.2019), визначає основні завдання, 

порядок утворення та склад об’єктової служби цивільного захисту 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу, організацію управління нею та її функціонування. 

1.2. Об’єктова служба цивільного захисту (далі – служба) є одним з 

виконавчих органів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу (далі – заклад освіти чи коледж). Служба 

створюється закладом освіти і підпорядковується директору коледжу. 

Підконтрольна і підзвітна Вченій раді, директорату коледжу, а в питаннях 

цивільного захисту - управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради.  

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом 

цивільного захисту, Законами України, актами Президента України і Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями 

начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Кам’янець-Подільської міської ради і цим Положенням. 

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

1) аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи - роботи, спрямовані 

на пошук, рятування і захист населення, уникнення руйнувань і матеріальних 

збитків, локалізацію зони впливу небезпечних чинників, ліквідацію чинників, 

що унеможливлюють проведення таких робіт або загрожують життю 

рятувальників; 

2) аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила 

ураження, травмування населення або створює на окремій території чи 

території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та 

призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних 

засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє 

наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий 

вплив на навколишнє природне середовище; 

3) відновлювальні роботи - комплекс робіт, пов’язаних з відновленням 

будівель, споруд, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок надзвичайної 

ситуації, та відповідних територій; 

4) запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - комплекс правових, 

соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та 

природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, 

експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою 
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недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її 

можливих наслідків; 

5) засоби цивільного захисту - протипожежна, аварійно-рятувальна та 

інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти, 

вироби медичного призначення, лікарські засоби, засоби колективного та 

індивідуального захисту, які призначені та використовуються під час 

виконання завдань цивільного захисту; 

6) надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, 

аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 

застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела 

(може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, 

великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних 

збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи 

об’єкті, провадження на ній господарської діяльності; 

7) небезпечна подія - подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, 

стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками 

становить загрозу життю або здоров’ю населення чи призводить до завдання 

матеріальних збитків; 

8) сили цивільного захисту - аварійно-рятувальні формування, 

спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

надзвичайних ситуацій; 

9) система оповіщення - комплекс організаційно-технічних заходів, 

апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів 

зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про 

виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення; 

10) техногенна безпека - відсутність ризику виникнення аварій та/або 

катастроф на потенційно небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів 

господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення. 

Техногенна безпека характеризує стан захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Забезпечення техногенної 

безпеки є особливою (специфічною) функцією захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій. 

 

II. Завдання, функціонування та права служби 

 

2.1. Основними завданнями служби є : 

2.1.1. Забезпечення створення і сталого функціонування об’єктового 

формування цивільного захисту, міської і територіальної підсистеми єдиної 

державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру (далі – єдина державна система): 
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- реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення 

і території закладу освіти від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та 

реагування на них, ліквідації їх наслідків; 

- розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності служби, 

захисту працівників і здобувачів освіти та території від надзвичайних ситуацій;  

- координація діяльності структурних підрозділів закладу освіти з питань 

цивільного захисту працівників, здобувачів освіти і територій від надзвичайних 

ситуацій та їх наслідків, управління підпорядкованими підрозділами цивільного 

захисту;  

- визначення основних напрямків роботи у сфері цивільного захисту, захисту 

працівників, здобувачів освіти і території від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків;  

- здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, 

захисту працівників, здобувачів освіти і територій від надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних 

технологій та банків даних;  

- організація підготовки і перепідготовки, кадрів органу управління та 

персоналу цивільного захисту, захисту працівників, здобувачів освіти і територій від 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, навчання працівників закладу 

освіти діям в умовах надзвичайних ситуацій. 

2.1.2. Здійснення виконавчих функцій і повноважень в сфері екологічної 

безпеки працівників і здобувачів освіти, охорони навколишнього природного 

середовища і раціонального природокористування: 

- контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, 

використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного і місцевого 

(об’єктового) значення.  

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань в сфері:  

2.2.1. Забезпечення створення і сталого функціонування об’єктової ланки, як 

єдиної державної системи цивільного захисту, Закону України «Про правовий режим 

надзвичайного стану» від 16.03.2000 № 1550-III, постанов Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції 

формувань цивільного захисту» від 09.10.2013 № 787, «Про затвердження 

положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» від 08.08.2015 

№469, наказу керівника цивільного захисту-директора коледжу «Про 

створення у закладі освіти спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру» здійснює делеговані 

повноваження: 

 вживає необхідні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до нормативно-правових актів, інформує про них працівників і 

здобувачів освіти, залучає в установленому законом порядку до цих робіт структурні 

підрозділи закладу освіти, а також структурні підрозділи об’єктового формування 

цивільного захисту коледжу; 

 вживає необхідні заходи щодо надання, відповідно до законодавства 

одноразової допомоги працівникам, які постраждали від стихійного лиха; 
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 організує та приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних з 

цивільним захистом на території закладу освіти і табору відпочинку «Надія» (село 

Суржа Кам’янець-Подільського району Хмельницької області); 

 вживає у разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідні заходи 

щодо забезпечення громадського порядку, нормальних умов життєдіяльності 

закладу освіти, рятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження 

матеріальних цінностей відповідно до нормативно-правової бази,  

а саме: 
- забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення організації 

цивільного захисту працівників, здобувачів освіти і територій від надзвичайних 

ситуацій, запобігання їх виникненню та реагування на них; 

- подає пропозиції щодо внесення змін до місцевих нормативно-правових 

актів вдосконалення системи цивільного захисту, запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій та соціального захисту працівників, які від них потерпіли, 

контролює в межах своїх повноважень виконання затверджених програм, подає 

пропозиції керівнику цивільного захисту закладу освіти – директору коледжу, 

управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Кам’янець-Подільської міської ради щодо включення до проекту бюджету 

установи, міста, області, витрат на розвиток і функціонування системи цивільного 

захисту, захисту працівників, здобувачів освіти і території від надзвичайних 

ситуацій, ліквідації їх наслідків, забезпечує цільове використання виділених їй 

бюджетних коштів; 

- визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайних ситуацій, 

забезпечує швидке і повне інформування управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради щодо 

загрози її виникнення або про її види та хід ліквідації; 

- керує роботами, пов’язаними з ліквідацією надзвичайної ситуації, контролює 

готовність відповідних структурних підрозділів закладу освіти до дій за 

призначенням; 

- здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з 

питань соціально-економічного, правового, медичного захисту працівників та 

здобувачів освіти, які потерпіли від надзвичайної ситуації, або брали участь в 

ліквідації її наслідків; 

- здійснює відповідно до нормативно-правової бази нагляд і контроль за 

виконання вимог цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, заходів 

щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, 

станом готовності засобів цивільного захисту до проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації;  

- координує діяльність структурних підрозділів закладу освіти щодо пошуку 

і рятування людей, ліквідації наслідків виливу нафтопродуктів, викиду шкідливих 

хімічних та радіоактивних речовин в довкілля; 

- оповіщає керівника цивільного захисту закладу освіти-директора коледжу, 

працівників і здобувачів освіти про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, 

контролює належне функціонування об’єктових систем оповіщення;  
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- розробляє разом із зацікавленими організаціями прогнози ймовірності 

виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, 

визначає небезпечні території за наявністю потенційно-небезпечних об’єктів 

виробництв та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює 

показники ризику на об’єктах господарювання;  

- організує в установленому порядку надання допомоги працівникам і 

здобувачам освіти, які потерпіли в наслідок надзвичайної ситуації;  

- визначає разом з органами місцевого самоврядування, склад, місця 

розміщення та оснащення сил і засобів місцевої та об‘єктової ланок територіальної 

підсистеми єдиної держаної системи цивільного захисту; 

- забезпечує контроль за накопиченням, збереженням та цільовим 

використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, 

призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в порядку, 

встановленим законодавством;  

- створює, організовує підготовку і забезпечує цільове використання 

структурних підрозділів об’єктового формування цивільного захисту закладу 

освіти (рятувальна ланка, аварійно-технічна ланка, відділення пожежогасіння, 

відділення охорони громадського порядку, евакуаційна група, санітарний пост, 

мобільна ланка матеріально-технічного забезпечення та харчування), підрозділів 

під час проведення робіт і ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків;  

- організує впровадження досягнень науки і техніки в практику під час 

проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організує фінансове, 

матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих підрозділів цивільного 

захисту;  

- розробляє, погоджує або затверджує плани дій цивільного захисту та 

заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних 

ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання підрозділами і їх 

керівництвом з питань надзвичайних ситуацій закладу освіти;  

- організовує підготовку підрозділів об’єктового формування цивільного 

захисту закладу освіти до дій в умовах надзвичайних ситуацій; 

- організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до 

роботи в районах (місцях) виникнення надзвичайної ситуації і збереження майна, 

що доставляється у ці райони (місця збору);  

- погоджує питання добору і розстановки кадрів підпорядкованих 

підрозділів цивільного захисту; 

- розробляє в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення 

нормативно-правових актів та у встановленому порядку вносить їх на розгляд 

керівнику цивільного захисту закладу освіти - директору коледжу та начальнику 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Кам’янець-Подільської міської ради;  

- організовує в межах свої компетенції виконання законів та інших 

нормативно-правових актів, здійснює контроль за їх реалізацією;  

- забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики 

стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереження в службі та 
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структурних підрозділах, що належить до сфери цивільного захисту, формує 

обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів 

управління та структурних підрозділів об’єктового формування цивільного 

захисту закладу освіти;  

- здійснює відповідно до нормативно-правової бази комплексні перевірки 

стану цивільного захисту на території закладу освіти; 

- організовує та проводить спеціальні об’єктові тренування з питань 

цивільного захисту, протипожежні тренування та інструктажі (інструкторсько-

методичні заняття); 

- здійснює відповідно до наказу Державного комітету архівів України «Про 

затвердження правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій» від 16.03.2001 №16 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8.05.2001 № 407/5598) заходи 

щодо ведення діловодства документів та справ, які виробляються та отримуються 

в процесі повсякденної роботи; 

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань. 

2.2.2. Забезпечення екологічної безпеки громадян, охорони природного 

навколишнього середовища і раціонального природокористування: 

- готує і подає на затвердження керівнику цивільного захисту закладу освіти 

– директору коледжу проекти програм охорони довкілля; 

- організує роботу закладу освіти щодо збору, утилізації і захороненні, 

побутових та інших відходів на території міста (передача таких відходів 

організаціям, які мають відповідну спеціалізацію та дозволи); 

- розглядає і вносить пропозиції щодо погодження поточних та 

перспективних планів роботи закладу освіти з питань охорони природного 

навколишнього середовища й використання природних ресурсів; 

- забезпечує достовірне і систематичне інформування працівників та 

здобувачів освіти коледжу про стан навколишнього природного середовища; 

- організує екологічну освіту та екологічне виховання громадян; 

- готує і подає на затвердження пропозиції щодо організації, в разі 

необхідності, екологічної експертизи; 

- формує банк екологічних даних про стан навколишнього природного 

середовища закладу освіти; 

- передає правоохоронним органам матеріали про факти порушень 

природоохоронного законодавства за які передбачено адміністративну та 

кримінальну відповідальність; 

- ініціює скасування дозволу на експлуатацію об’єктів торгівлі, 

громадського харчування, що перебувають в оренді на території закладу освіти в 

разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства; 

- погоджує з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради щодо надання дозволів на 

відведення на території міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення 

відходів, в тому числі небезпечних відходів від інфекційних хвороб. 
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2.3. Служба має право :  

- одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, статистичних 

органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, 

необхідну для виконання покладених на неї завдань;  

- заслуховувати посадових осіб інших структурних підрозділів закладу 

освіти з питань надзвичайних ситуацій та у встановленому Законом порядку, 

доводить до них обов‘язкові для виконання розпорядження про усунення недоліків 

і порушень вимог цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки; 

- відповідно до чинного законодавства проводити перевірки стану 

цивільного захисту і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях органів управління, 

підрозділів і засобів закладу освіти;  

- залучати до проведення заходів, пов‘язаних із запобіганням виникненню 

та у разі виникнення надзвичайних ситуацій, органів управління, підрозділи і засоби 

закладу освіти; 

- відповідно до чинного законодавства проводити комплексні перевірки 

стану техногенної і пожежної безпеки територій закладу освіти із залучення у 

встановленому законодавством порядку спеціалістів відповідних контролюючих 

органів, розташованих на території міста; 

- брати участь у порядку, встановленому законом у перевірці стану 

створення, збереження і обґрунтованості витрат фінансових резервів та матеріально-

технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків; 

- вносити рекомендації на розгляд керівнику цивільного захисту закладу 

освіти – директору коледжу щодо заміщення посад працівників у сфері цивільного 

захисту, і в першу чергу, керівників структурних підрозділів об’єктового 

формування цивільного захисту закладу освіти; 

- порушувати клопотання щодо залучення спеціалізованих установ і 

організацій, висококваліфікованих фахівців та наукових працівників для організації 

науково-технічного обґрунтування об’єктових та місцевих екологічних програм. 

 

III. Організація взаємодії служби та обов’язки її керівника 
 

3.1. Служба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

іншими закладами освіти, установами, підприємствами, структурними підрозділами 

Кам’янець-Подільської міської ради, організаціями усіх форм власності, 

об’єднаннями громадян. 

3.2. Службу очолює начальник, який у встановленому порядку призначається 

на посаду та звільняється з посади директором коледжу. Начальник служби є 

заступником керівника цивільного захисту закладу освіти – директора коледжу і 

несе відповідальність за її стан у межах суб’єкту господарювання. 

3.3. Начальник служби: 

- здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на службу завдань та прийняті ним 

рішення, визначає ступінь відповідальності співробітників служби, здійснює 
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керівництво діяльності службою та органів управління цивільного захисту, 

підрозділів цивільного захисту, веденням документації пов’язану з розробленням і 

здійсненням заходів цивільного захисту щодо запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації та соціальним захистом громадян, які потерпіли від цих 

надзвичайних ситуацій; 

- проводить розподіл обов‘язків між працівниками служби, затверджує 

посадові інструкції працівників служби, здійснює контроль за їх виконанням; 

- вносить пропозиції директору закладу освіти щодо заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників служби; 

- керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для 

виконання в установлені терміни завдань, покладених на службу; 

- забезпечує підготовку в межах своєї компетенції проектів 

розпоряджень та наказів директора коледжу, представляє в місцевих органах 

виконавчої влади, на підприємствах, установах та в організаціях усіх форм власності 

інтереси закладу освіти у сфері цивільного захисту; 

-  звертається з поданням до керівника цивільного захисту закладу освіти – 

директора коледжу про прийняття рішень щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів 

у сфері цивільного захисту, захисту працівників, здобувачів освіти і територій від 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

- бере участь у порядку, встановленому законодавством у перевірці стану 

створення, збереження і використання фінансових резервів та матеріально-технічних 

ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, дотримання 

вимог нормативних документів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної 

безпеки, одержує від керівників структурних підрозділів об’єктового формування 

цивільного захисту закладу освіти потрібні пояснення, матеріали та інформацію; 

- вносить пропозиції відповідним структурним підрозділам закладу 

освіти обмеження, а в разі потреби припинення їх роботи, експлуатації робочих 

місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайної 

ситуації; 

- бере участь у розгляді питань цивільного захисту, техногенної і 

пожежної безпеки та дій структурних підрозділів (окремих осіб), що своїми діями 

створили небезпечну ситуацію чи порушили нормативно-правові акти у сфері 

цивільного захисту; 

- проводить в установленому порядку наради з питань, що належать до 

його компетенції; 

- являється заступником голови постійно діючої комісії з питань 

цивільного захисту та пожежно-технічної комісії; 

- розробляє проекти наказів в межах своєї компетенції, організовує їх 

виконання; 

- очолює комплексні перевірки структурних підрозділів з питань 

цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, із залученням відповідних 

фахівців; 

- відповідно до нормативно-правової бази з питань цивільного захисту 
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несе персональну відповідальність за організацію діловодства в службі. 

 

IV. Заключна частина 
 

4.1. Служба утримується за рахунок коштів закладу освіти. Гранична 

чисельність працівників служби, фонд оплати праці працівників служби та видатки 

на утримання служби затверджуються директором коледжу з врахуванням 

техногенних, протипожежних та екологічних особливостей території відповідно до 

розрахункової мінімальної чисельності працівників служби, табеля оснащення і 

завдань на особливий період, що визначаються Державною службою з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.  

Керівництво закладу освіти створює необхідні умови для нормальної 

діяльності служби цивільного захисту, підвищення кваліфікації його працівників, 

забезпечення їх окремим приміщенням, засобами зв‘язку, автомобільним 

транспортом, оргтехнікою та необхідними електронними програмами.  

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби затверджується 

директором коледжу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці 

працівників.  

Служба належить до структурних підрозділів закладу освіти. Діяльність 

служби може бути припинена за рішенням директора коледжу. При ліквідації або 

реорганізації служби його працівникам забезпечуються соціальні гарантії, 

встановлені чинним законодавством України. У випадку ліквідації служби його 

майно та кошти передаються за рішенням директора коледжу іншому структурному 

підрозділу закладу освіти.  

4.2. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, 

несуть відповідальність відповідно до закону. 

 

 

Начальник штабу цивільного захисту, 

викладач                                                                                           О. Л. Складанівський 
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