
чугивськА РАйоннА д!, РлАвнА Адм|н!стРАц!я
хАРк|всько[ оцлАст!

РозпоРяджвння

// 2а/,;,7| !ёц,1?.1/.

про створепвя т€р{тор!альпих
спец!ал|зовдяпх с'у'б ц!в|льпою

вйпов]дяо до ставй 6,27, з9 закону укра!ъп (г1ро м!сцев! дерхшя!
адм;я!стац|]]). влмог статт| 25 коде{су цив;льною зш!сц
уьр]ни врахов)ючи ' п1ан :;; пР/ве,,еяья !еРи!оР;мь!'о] л;лсис!ечи (ди!'о.
деРхавво1 системи цив;льноф здисц харк|Фько1 област1 та !1 райояпих
(м]ських) лавок у вйпов!дя!сть до вимог кодексу цив;льяоф ш!сч укра|ви,.
затвердхеного першим засцпником юлови харк!всько] обласно! деРхавно]
шм;н;с!раш!. в|д 25.0.] 20!.]. !а { меюю оргаРпаш!; прокдена! спе!;мьних
роб!т ! з*од1в з цив!льяоф захисц та ]'х забезпечевця. що потребують

'лученнл фА;вцв левно' (пец;ап"нос!;, !ехн;ьи ; чайна

]'утвоРити дмнадцять територ]альв!х спец!шьоваяпх слР(б
цив! !ьною !а\и. ц р6иону на 6ш! с! Ру!трних ! цРзд!л!в раионно1 деР^авно]
адм;н;.|рац!]. !еритоР;шьних оР!ш|в ч!н!с!ерс!в га в!до!ств' п;длРи.ч(!в.
устаяов ! орга,н!зац!й райоь} везшежяо в!д форм шасвост! та

2. затвердитп перел;к теР'тор;шьвих спец;о;зованих служб цив]льпого
змсц чуц|всь|Фю Району (додасться).

з. заткрдпти положеяня про територ;шьв; спец;ал;зошн! сщ*б'
цив;льною зжисту чугу]ъського райову (додаеться).

4.Рекомендувати кер;вя!@м тер!тор{шьних спец!ш;зованих сл}х6
цив!льного зцисц чуц]ъсьхого райоч]

4.1. у терм1н до !!.!!.20|3 розРо6пи <полохенвя про територ;а'ь'у
спец;апьовану сщтбу цив!льяою захисту чуц|всьюю райояу). (гиш д!й
орган;в упРаш1явя та сил тФиюр!шьно| слец!'|!зовано| с!ухби ци!!льною
вмсо ч)}_1всьют Рйоч) пр, ]ато]; а6о ви!и.не|н! над1вич'йнич
сицац!ь, орган;зац;йяу струкцру та фуякйоядьн! обов'язм посадових ос;б

4.2. вш!ач!т! к|льк1сть ! скпад об'спових фоРмушяь змежно в!д
ю!цФяо| т*яогеяпо-еколойчно] та приРдяо'| обставовки, в'робничих умов,
в1Рогйност1 впливу та масшта6;в можливих яасл;дк,в яадзвпчайяих си1уац;й,
необ\!дних о6спг;в виюнання 

'авдань 
п!д "ас !!кв!да!!] на!.вичаиьи\ сиц.0!.

. -,]



у миРний час та в осо6ливий пер;од, яаявяост; та ставу веобх;дяо'б3и.
4.3' полохеяяя про територ;шьяу слец!ш!зомну слу\6у цив|льяою

}амсо ч)ъ_1кьюю гайон). пла!' д;и оРпн;в )праш;нн{ !а сш !еРиюр!шьРо]
слец1шьоваяо1 служби цив;льною зах'сц чуц]всьюю району пр' загро:); або
в!в'квен н! вадзвичайвих ситуац]й у двох прим1рвиках. яадати до 15 ' 1 | .201з
на за!вердженш ю'ов! райояьо] леРжавнот адм;н;с !рац;1.

5. сепру цив;!ьною 1цисо районно_1.!ержавно_1 адм.н'(1!а!.;| ндап
методичяу допомоц кер;вяикам трпюр;оьнп спец!ш]зоФних сл}ъ6
цив;лБвоп) зах'сч чуц]ъсьюю райояу у створевя! слухб ! розробц! кер!вних

6. ви,нати ,а[им. шо в!Ра]ив чинн'с!ь нака{ начдьниьа ]:ив;льною
3ахисц (цив!льво'' оборовя) району в'д 15.02.2012.]т9 з <пРо створеяня
(уточвеняя сшаду) сл}*б цив!льного захисту (1ив;льно] обороя!) Райояу''

7. контроль за виконанням розпорядхевш зшишф засобою.

голов! р!йояпо| дсржаввот
в.в. лоБойчпнко

. ."1



держшно_1 а,!м!н !с гРа!!'
//,1/"/, ///2,}/ ?2/ !$

п0||от{!,ння
про тсрвюР|дль!!! спец!ал!зован! сл}вбп ц'вььпого здх!сц

чугу!ъсьюю р8йо!у

зАтввРджвно

Розпоряджевяя юлови райояно]

з2/

1. загшья! лоложеняя
|.1. це полохевяя ви])нача€ порядок гвореявя та фувкц]онування

териюр|&пьних спец;алъоФних слух6 цив|льного захисц чут]всьюю райояу'
!1 основн! завдаявя та порядок д;яльвост!.

|.2. територ;альн! спец]алъован! служ6и цив;льяоф захист чуц|вського
райову у свотй д|яльвосй керуються конст'цц;€ю та заювами укРаь]п' аюам'
пре|шен!а уща]ни. каб;не} у;н;ст;в } кра_1 м;н;с!ерс!в. ]нших
орвя;в виковавчо1 &пади вищог0 р!вня. розпоряджеяшми фл]в обласно1 |

раяонно| лер3авних адм!н|с!Рац;'. цич положеншм. а аюж ;чшими
ноРмативяо_правовями а[тами'

].]. ']а нмРлчьши д;лльнос!! лвоРюю!ь(я !а"; кРиюр;мь!|;
спец|вл;}оин; сл)ъ6и цив1льною €\исо чуг)|&ьюю Ра;он}' еьеРк!ик/.
,цисц с1льсьююсподарськи\ !ваРин ; рослин. ;ьженерна. ком}ншьно
!*н;чна. ма!ер!шьног0 я6е}лечечня. !едична. 'в'я'к) ! огов!шеннч
лРФипожехва' т!рг;вл; та хаРчування] техн;чяа' траяспортяого за6езпечевня'
охоРви грмадсь!Фго лоРяд9.

|'4. тершр;шья! спец]альовав| слухбп цив;льяою змсц чуч|всь'Фго
рФ|ону при'нлен! д1я лроведелья сле]]!алья!'х роб'т ! ]зчод!в ' 

']ив;льноп)1ахисо !а ]; забезпечення ) Рд! ]атози а6о виниьяення нш'вичайних
сицафй у миРяий час та в осо6ливпй пер;од.

!.5. територ'шьв| спец]шъомя! слу'би цив!львою захисту чуц]ъськоф
району гюрю'оться щяхом о6'€днання об'спович п;дрозд|л!в
спец;3л;зованих сл}т6 ц!в1львоф зц!сц' фоРму@нь липрифств' устаяов |

ор!анъац!й Рйояу тз входять до сшаду сил ц!в!львою зах!сц чуц]ъсь]Фг\)

2. осяовя; завдаяш та функц!т
2 |.основними {ав!ання!и !аф)нк!'ями 

'ер/!ор;дьндсгеш|м!'омнихсл}ъ6 цив;льною ]дисц ч}ц:всьюю району ) рап тгро|и вини[!!еь{ч
Рад1вичаино] сица!!] або вияикненм !ако_1сица!;] ]:

2.1.!. слух6а енермики:
а) орвн!!ац]' та |абе|печсннп виьоншня |&од;в. (прячоинп на

пйв!щеяня ст;йкост; Робот! сисвм еяерюпостачаяш;
6) оРгш;зац;я та пРведевня авар|йяо в;дновлюшьяих роб!т яа мерех*

електопостачанш та спор)!ах ком}яшьво_еяеРЁтпчяою юсподарства

-,]
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в) забезпечеяш еяеРгопостачаяш &п! спл цпв!ль!ою захисч пр!
виюяа;н] амр!йно-ряцвФьяих та 1ншп н€в!дкладвйх роб;! у тому ч'сл]
ашояомвими дхеРелами еверюпостачшня]

г) забезпеченш авар!йвою еяерФпостачапня сф'скт|в господаРюваняя'

шо ]абе {леч'ю! ь жп( д!я
2'1.2. сщхба ]з зах!сту с!льсько!осподарських твария 

' 
рослия:

а) оргав1зац!я ! зд;йсвення моп!юрияц за р!вп€м забРуднсвяя }г1дь

рад,оаю!ввимп та пебезпфнимп х;м1чнши речовипам'. б'олог]чними

зафбами наза6рудяенихкР''|тоР;ях;
с) заоезпейеяш юювяост! агрох|м!чв!х ; ветеР'нарних лаборатоР;й'

установ, що зд!йснюшь захпст тирия таросляв, 1яших замад;в до пРовденяя

!постеоехень ! лабооаторною контролю;
в) ор:ан;,ашя',а ]!ордина])!я ро6;! ' л;кв;ца!1_1 еп;'о0;й !а еп|ф1ю!;й'

зд!йсяенш еп|зоотичво!о. ф!толо.]чвою ! фксяюлог;чяоф ю!тролю при

проведенн; !аки\ роб;!:
г) забезпечевяя безпеки харчово] сировияи та ютово! продукцп]

д) орган!зац!я в}]робництш пРодукт!в харчумявя дш постачапш

пос ! Раж-дшо!) населеняю:
е)за6е]лечення !о|овнос!| си' |'асоб;вдо прове!еь

о6робки !ериюр!]. пРим!шень. с!льсьюг0сподарських !вдрин ! рос1ин'
пРодукц;] тваринвицтм ! Росл!1нн!цтва]' 'Ф абей*цш пдйовки с|льськоюсподарсько'| та спец!шьно][ тф!кя
для роботи ва зарахев;й м|сцевост]. обРоблевяя зарахених тмР!н ! рослин'
з!езараженш вРитор1т, пРим]щеяь, де збеР|тастюя пРодукц!я тмриня'цти та

х) зд!йсяеяня вегеринаряо]| ; ф]юлог]чвот Ро:;в]дш, ве!Финарвот

лъпос:ики. :!цмннл 1ражених 1варин. обе'заРах1мнш по!!в|в. па'оьиш !а

продукц!1 твариявицтмта росл!пяицтм;
з) пРФденвя вФеРииаряп, сая!таРяо_еп;дем1олог!чяпх та аФох!м!чяих

!) оРган;зац;я та :)д!йсяеяня заход!в щодо захисч дхерел ' систем

юдопостачавяя вй впливу небезпечвих фапор;в засоб!в урахе!11я;
|) оРганъац!я зяиценяя зер!|а' продовольства' харчово] спровияи' фураху

та ;нш!х матер!шьв!х засо6!в, що яе пилягають злездРаженню;

к] забезпеченвя створевш ре:}ерц спец!шьпою майяа ; засо6!в .'{ля

захисц св!йсьмх тмрин та с!льсьхогосподаРськв рослия у яадзв}пай!их

л) за6езпечевш с!льськоюсподарсько!1] виРбя']1{гш па забРудпених

2.1.з' !нхеяеряа сл}*ба:
а) оРгая|зац]я 6уд;впицтва !рФпзсувн!х'

!нхеяерн!х споруд спец!дьног0 призначеявя;
пР"1ипов;нсвих та 1нши\

6] орган;]а!;я об*женн' 6)д;&.'ь. спору!.

.-'-,
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тршспортних |Фмуя1мц!й, розро6леявя | зд;йсяеяня заход!в щодо 1х безпечпо1

в! !нженегЁе Ф6е'печенн{ сш цив;льною ]4исц в м!сця\ ,\
Ро}!а!}иння при висумнл; до .оь над{вичайних сиош!й. зони можллволо
уРахеявя та на об'спи Ро6|т;

,) ме!одичне ъ6е,печелы ф6;! ; {Ао!|в. шо ]д;йсюю!ься ) проце.;
б)л;вни! !м !а !нженерно!о ]Аис о о6'.п ;в | 1ери юР!и:

д) розрблеяня та проведевяя розрацпч шкоди] запод;яно| с}6'.пам
фсподарюваяш внасл|док надзв'чаиних сицац;й. поце6 у матеР!шьв!х
рес}Рса\. Реобх|длих ,л! проведенья амр;йно р{цшьни\ !6 ;нших
нев!дшадних роб!! а таюж для ловяою виношеяш постРахдшп об]скт1в;

с) забезпечення ю1овност; 
'эчисни} спор)д !ив;льною 

'4исту до
пРийому та укрипя людей;

.) л!дюговка пеРсонш) 1 обсл}юв)ва спор)д цив;16ноф

ж) 
'д!йсненн9 Ро'чис!ки [ля\;в р)! сил !ив;льно!о 

'ахи\ } !а
маршРут;в еичац1|.

2. |.4. комуяа'ьно_вхв!чпа слР6а:
а) пров.дення РозРахувч шкоди, запод!яяо'' об'спам юмувальнот сфеРи ;

майву .ромадян унасл]док яадзв!чайяв сичвц|й, потр€б у матер|альнпх
ресурсах' вео6х!дв!х для проведевя' амр;йво-рятвдьнлх та ;яш'х
невимадн!х роб1т' а такох в!двошояня пошюдхевих або
зРуйяомвпх об'скг;в;

б) ор!ан;,а!;я ор!ан'1ац!йно_!е\н!цни\ }ахол!в щодо
кФмуяшьно_енерг€т'чнях мереж.

хп3абезпечевяя населелих пувп;в Рйояу, пРоведевш яев|дпадяп
авар!йно_в;дновних ро6;т на н!х та ]х споРудц, Розм|щеяш евацйованого
населенм в безпечяп районах!

в) щоведення сле!;Фьно] обРо6хи кРиюр;]. споР)л. !ранспорних
засоб]в' техн;ки, ;вшою майна' а такй сав!таряо1 обробк' людей та
обеззарахува!яя одяц]

г) зд|йсяеняя амр!йног0 водопостачання населеппя'
2.].5. сл}*ба матер!ального забезпечевня:
а) с1воревня РезеРц матер!шьно-техв;чяц засоб1в'

!3!ер!а!;в. а !юж не'ниж}ванп ]шас!в пРду<|!в хаРч)вання ]а
яепРодоволып товар!в лершочерювоФ митц, яеобх;дних д,1я реацмняя яа
над1вп3ин; си цай_1) миРний час !а в особливий пер!од:

6)]а6е]п*енР' оо|ан!вупраш|нР' !.]' !|ив!1ьРо'о ,6\ус!) к;ма видФи
матеР!шьно_техв;чних засо6;в, зокрема: 6ул!вльяши матер]шши, робочим
!явев'гарем ; епец!шь!им одяюм' дегвац|йвими,
!яш'ми мавР!шы!, пшою водою! продоюльФвом та Речов'м майяом,
!ео6хиним! для виконання завдаяь цивйьвою зашсц'

2.].6. медичяа сл}х6а:

,)
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1ах!ст та медпчве забезлечевяя яаселеняя' сил цпв;льяоф

б) пРоведеям
надзвичайяих ситац;й.

роб!! { 1!кв;!ац!] мепию{ан]!Фих иФцшв
ор|ан|Фц;я в]асмол!_1 нс!х си! ! "асоо!в !едично!

оргаяам упраы1вня
хворвх ос16 у зон;

мерех проводового | еф;рвою
дп ;вформумвяя 1 опов;щепня

в) яадаявя нев!дкладво| медичнот допомоги посра'цшому яаселе3пю в

д) за6езпсченяя своечасвоФ ствоРення додатюво] х!лькост; л!кармвйх

е) оРгав|зашя постачш!я медичною майн4 л|каРських, сав;таРно-

Ёг;ея,чяикта прФиеп1дем!чв!х зас!6;в до зон! яадзвичайно'| с!цац!'{;

€) оРв;]зац!я та г|асть у проведенв1 сая!тарво_г;г!сн|чв!х та

пф|иеп!дем]чнич заход'в п;д час л;кв;д6ц!| насл|дк;в над]вичайнп си оа!!й'
' ж) орвь;}'ц;я робо!и. пов''зано. !{ {апоб|ганняч' в/!вленшм !

припивеянп поРушеяш вимог сан|таряо_еп]дем;олог!чнот безпеки та охорови

еп|дсм;олог!чно' о6Фавовки, орвя!заш1я опеРат'вною

рад1оапиввого, х!м!чною та !ншпх вяд|в забрудяейня у зонах

с!цац!й;
и) збиравяя' Рагапьвеняя' аяш!з 1 вадання

пив!львото зжисц вйомостей про постР3ждших та

надзвпайво| сицац11'
2.|.7. слух6а зв'язч та опов]щен!я|
а) забф;ечевяя яа$йвим зв'язюм районну державц адм;я]страфю'

с;люьких. селищшх рад ! оРган!в упраш!няя та сш цив|лъвог0 захисту райояу
в р'омх яадзвпйних сичайй;

б) юординац]я д|й опеРатоР!в 1 лровайцеР!в телеюмун;кац;й в }\{овах
падзв!чайних сп)ац!й;

ф фворе;яя в!дпов!дних матер;шьних резерв!в для л!кв;д€ц1|

яадзвичайяц ситуац|й яа телекомун'кац|йн'х мФежах ! л1я1ях зв'язч та иог0

виюриста']вя операФрши та щовайдерами телекомуя!кац|й' що постра'цши
в ре 'уль| 

а | ! нв, 
'вичаичих 

ситуац|й:
г) орган1тц;я проведеввя запоб!жнп зжод'в !з зцйсгу

."'е"о{у';*'ц;инп* 
""реж. 

л!я;й та об'.ю;в зв'язц в;д надзвичайвих сицац;й;

д! оргаяьат-т;я ; зд;йсвевш заход!в щодо забезпечевяя ст!йкою

функц1о!ування техв|чнв засоб!в сйсвм це]1'Фал'зовног0
опов!щенш м|сцевою р|вня;

е) заб€зпечевня фуякц|овумвня
телерад;омоыевш та ]1 викор!стаявя
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с) за6езпече!пя фувкц|онування у яасслеяих пуяпах райову' а також у
м;сця маеовоф перебумнм л!одей сипшьяо_гг3омовних пристро'в д!т

передапвя ;вформдй| з питаяь 11ив!ль!ого захпсц
2. 1 .8' пРотипохежна сщтба|
а) !|ров;деннл першочерювп |нев!!клцнп) Роб|! в осерелмх пожеж' ъ

'к!ння а !а|о^ п;!часвияикне||н9 !ншихввар;й.ча|ас!роф'с!и\!йноюлих3'
2 |.о. сл) ж6а юР| |м| !харч) ваяня:

а) розроблення та зд!йснеяш заход!в щодо зах'сц п!одовольства 
'

'р"'"'""'* -*рь *р-о'' веобх|днос' пичас надзвичайвих с!цац{й;

б) забезпеченш харчуваняям та .пром!словим! 
товарши першо!

необх;днос' особоюю складу сил цив!льяого захист Райоц п;д час

проведеявя амР;йно_ряц@ьяих та !яших яев;дшадвих ро6!т' а таюх
пострахддого насФеняя;

в) ]аб€зпечеяпя 61лизною, одяюм та вуттям особовою сшаду с'л

цив!льяого зах!сц Району.
2.1.|0. техн|чва сФ'кба:
а) обсщФвуваявя ; п;дтрпманвя техн]ки, меян!зм!в' пршад!в !а ;вц]'х

техн!чв!х заоо6!в, що залучашься &1я пот!еб цив;льноф зах'сч' у слравяому

став! та ютовяост! до застосумняя;
6) оргав!зашя ремонц техя!ки, мехаяъм;в' прилад!в та !я|!их вж;чпих

.'соо;', цо в,л-,, . ладу пи час з$йснеяш з|!ход!в цив!льною зжпоту;

в! емчаци пошйдхщот та весправно! 'гехя!ки з маРшр)т!в ; д!ляяок

роб!тдо зб!рн!х пувю!в пош|Фдхених маш'в таремоятвих п'дпрясмств;

г) постачавня ! ремо!гш'х матеР1ал;в до ремояп'х

2.].| |. слухба тРанспощвог0 за6езпечеяня :

а' орвн!;аф9 ! проведенн{ {апоб|пння !а Реаг)ванш на

над,впФ1н!сица!;] н. .РанспоРнп }а!о6Ф ! юч)н;кацшч'
б) зд]йсне;ш Функфй з перевезевня не6езпечяих вша$в ашомо6!льн!м

в) забезпечеяня танспощом вс!х переФ:}еяь' передбаченвх плаяамп

реацвавяя яа яадзвичайя! сичац!1 та плавш}] цпв;льною захисту яа

осо6ливий пт1од' зокрема: перевезе!ь матер;ап!в для буд!ввицтва захисвих

"''руа 
ш'";,"''.о з'й"ц, емчац11 вФеленш, п;двозу (вивозу) Робочж зм;в'

вивозу матер!шьн|'х ц!вностей, обладнаяяя, продовольстм . 
та 

'вш1'!х
макр;шььич йсо6;в' п!лвоц см.] ъф6;в при прове'!1енн1 ашр!ино_

рят)шьнп та ]нши\ нев!д1!падних роо|т
2'1.!2. сл}х6а охороп' Фомадською порядч:
а) п!дтриммш охорояи Фомадською порядц в зонах яадзв11чаияп

б) Ф6е !печеняя бе1пеки дороьньою Р)х'.
в! охорояи млер!альних ; пульт}рнв ц;яяостей. дерхшпо! шасяост, та

пр!в€пною май6а гРомадян в юп'{ яадзв'тчайних сицац]й;

!.!
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г) надавш допомог' с!льськпм' сел'цяим Радш в опов;цсяя; яаселевм
пРо }атозу або виникненчя на! .вич.ин^ !ицац;й:

д' на!ання !о!]ом.! и с! !ь! |ь/м. ! е.!и!цним рада! } ]Ровденч! в!д.е !ення
фдей 1м|с!ь' небел'ечних.1|п пРовиввння. га п:д ча. проведення ева[)ац!!

е' 
'збе1леченн9 

охорони рсАимно-обмев]шьни\ ! мран!инних 1он )
вип3ди'а{ рад;оаюиввою та х;м!чвого за6рудненвя. бакге!;олог;чного
заражеяня та пй час ]'х л1кв;дац;|.

2.2. додапов! ф)нк!!1 та ишанш !сРиюР;дьним
спец;ш;]омРи! слу'.б6м ви'нв!шься бе]посеРедРьо пРи 1х с!юренн; в
полохевнях про так1 служ6и'

.]. поРядок с! воренш !еРи юР!дьних спе!;ш;'ова]!и\
слухб цив|льяою зшисц

].!. перел1к струкг/рвих пйро:)д1л;в райояво! державно| адм!я!стац!]'
о6'€кгових пйРозд!л|в спец1ш1зовших сщтб цив;льяого захис9' формуванБ
п!дпри(чств' )станов ; оРган!.а!!й район}. , як^ гворюФся вРиюр!мьн!
спе!;ал;'ован; сл}х6и !ив;льною'ахисо ч.)|всоього гаион). ви1начапьс!
в;,!повиним положенняч про раионну лан$ !еРфР;доно] п;!сис!еми
хврк!всько.об]аст; ц0ино]державно].исР!и шив!льною {Аис].

з.2' орган!зац|йу сцу(тру тер!]тор]альво! спец!ш!зомяо'{ сл)*би
цив;льяою зцисту райову в'зяача€ юР!ввик сщхби, залежно в;д конкретао|
техногенно_еколог|чно! та лряродно! обстаяовкп, виробяичп у{ов'
в|рогьносг; вллив) |а ма.ш!аб;в момивих нас1!дк!в ч6,1вичайнР\ сиоац;й.
ьео6хьнихо6ся!;в виюнання'ав!ань пцч( л;квьа!;] нал{вичайнихсиоа!;й
у мирвий час та в особливий пеР!од, ямвяост|та стаяу яео6хйяо| 63и.

4 у1рвм!ння !ерифр!мьни!и спе!!ал| {омними
ел}|]6ам!.| цив;льяого з*исц

4.|' теР!тор;шьпу спейш!юваву Фухбу цив;льпог0 захис9 Райолу
очош' кер ! вн и к' яки й ви !н,чзо ьс4 юловою район но_1 леРжа вяо_1 адм ;н |с г?ац;] {

чи.ла кеР!вли\;в в;дпов;дних с!Р/!с4Рних п:!ро].!!л!в ра.онно| держ6вно|
адм!н;страц1т або кеР;в!!к1в п;дпри€мств. устаяов та оргм!зац!й рвйову
в;дпов!дяою проФ!лю' 64а яких. освовою &1я стюреям ц;ст сл)х6', та який €
в'дпов!дно органом улравл;нь|' територ;а]ьно] спе{л;зомво] служби.

4'2 пРа!;вяики. склад) 1ериюр;а|ьно, с'!еш!а'!]о&|!о,
(лу^6и ц/в;льною змсц Рмоц. ]вцьня1о!ься в;! виконачнч (во]х ш.а!них
ф)нк!!оншъних обов'',к!в зв !''маною посадою л;л час {м)ченш сил ;

'зсоб!в \лу^6и ,о пРове'енш аваР;йяо !ятвзльни\ га !пп нев!дкладних

роб;т
4.3. о6л;к укомплеФвавост! теритоР;дьяо]| спец!ш;зоияот слух6и

цив!1ьною !ачи\ ц Райоау пРа!!ьникауи. ]66е(печенос|! |е\н!юю !в маи!оч'
зд!йсвюФься завчао!о в!дпов;дним отРуктуРним п!дроз,1!лом Райовно]
дер^авьо1 мч;н;с!рац|_1 або кер!вниюм пцпРи.мс.и. ус!алови !а оРган|'ац!1
Району, ва баз! яког1} створю€ться територ!альяа спец;ш!зована сщ.дба

-!
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цив]льво,о зцисц райояу
4'4. забезпечени сР!юР|дьяо'''спец1м;зовано| слухби цив!льноФ

захисц Рйояу техя!юю та майяом зд!йсяю€ться в обсягах, передбачеяв
штатами п;д.Ри€мств! устаяов | оргш!зац!й Райову, на баз; якц ФюРюються

4.5. доосяащеяня терифр!шьяо-| спейц!зоияо] сл}х6и ц!в;лъноф
захпсч району спец!а'|ьним майном. пр'ладами' засо6ам! !вдпв|думьноф
{а\исту та !лщими .а(о6ами пРи 1ь ролорвнн! ш;йснюфься и ра})ноь
м!сцевою матер!шьвою резерву

5. о6ов'я 
'ки 

| права кер!вника !а пРац;вник;в !ер/ юР|Фьно1
спец]апьовано? слухби цив!льною захисц

5.|' кеР!вв!к тершР;дьно]| спец|шъова!о| сл}х6и цив;львоФ за9с9
райояу зобов'я]авий:

забезпечувати комплекцщня територ;альво'{ спец!м1зовано] слухби
цив]львого зцисц райояу;

зд!йснюв!и пиюювк) 
'а 

п;!гРичдш в юювно.!; 1ерлр;шьно]
спеш!л|юв3но. с1ужби |!ив;льного 'ачис] рпоРу д1я грок!енш спе!!дьнич
роб;т ! зцод!в з цив;льноф захисч та !'! за6езпеченяя:

керумти територ'вльло_1 слец!ш!,оваРою сл)тбою цив!льною'а\исо
раиону п;д час л;хвьа ц:_1 насл;, \;в над]вичайно;.и цац._1:

яавчап прац1вв!йв теРитор!дьно| спец;ш;зоияо| сл}т6' цив;льяою
{Аисо район) 'пособам 1ахи. о ! д!{! у над1вичайних си}а!;ях. прволи!и
спец!шья| вавчаявя та тенування в!дпов|дяо до пРоф;лю тако'| слухби;

п!дтримувати у лост!йв;й фтовноет; засоби зв'язку та опов]щення. що

'а6е]печ}Ф!ь )праш!нш п1дпоРялковавою !еРиюР;Фьною
спец!д!1овною слу*5ою !1ив1']ьчою'а\исо район).

5.2' кер!вник територ!ально'{ спец]ап]зоваяот сщтбп цив!льяог0 з&1исц

ви-0амм о6ов'я,юв! к;ма пра!;вни[ами. я\; в\оля!ь до
(клад} сл}т.би' нака1и (ро !порядження]

Фувкц|онумняя терятор!ально| слефа'|зоваво] слух{и цив'льво!! з8ис!у

проводити перев;рьи !о!овност!.0о.0;й ]в прпначеРням прац!вни!.!в. як!
входять до складу олух6!;

корисцват!ся вйпов;двою ;нфоРмац;€ю. нео6хиною
завдаяь' покладевих яа тер!юр;шьву спец!ш!зовану сл)ъбу цив!львого

( 1. пра|.;в!,ики. !к; входя'ь ло с[лащ !Фифг!0!ьРи\ .пе.!;д;юваних
сл)тб 1цв!ль!оф зах!сц райову, зо6ов'язФ;:

в!юпуват! зав!{аяня' що ви])начея| залехво в!д хара@ру яад3вичайно|

до!ри!)&!ися 
'цод;в 

бе]пеки п;д час виьонанш зашано { л|кв1дац;|
наслйк1в над1впайно1 с и ц ац!]. пгави | 1овед!Рки в 

'он' 
на!1вичайн^, си !)а!;|.
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вивчати слособи захисц в;д вадзвичайвих сицац!й, вадаяш домедпно|

допомоги' правпла коРисцваявя засобши :)жисц- 
5.{. праш!вяикя. ,.; 

"*'д''" д' спаду териФр!шьяпх спец1м!зовав!х

сл)т6 цив;льног0 захист} р'онх мають пра3о:

офимум1и !лформаш!ю пр" на'}вичайну сиоац!!о га про '4оди

забезпечувшся п!д час вик1яаяш ро6;т з л;кв!дац;| яасл;дк1в

надзвичайно| Ёицац|'' заообам! 1ндив|дуапшго здист та спец!шьпим одягом;

яа в|дшюдовувмяя :)бшхи, запод!яй !'х житгю, здоров'ю оФимувати

"*'";; ;;^"'.} |!л ис виконшн-я ро6;: 1л;кв|да!!] наслик!в ншзвичайно]

.ипа!!] та меди'Ф-психопог!чн} реао'п1та!!!о
о. орпн!]аш!я д;'льнос !| тери!ор|дьни\ спец'м|'ованих

слухб ц'в!льяого з*исц
6'!. ддя ор.ш|зац!] д1яьност1 тертттор1шьвих слец|ш1зоваяж слу*б

ш*и"'.-' .*!"9 району голово,о районно| деРхавнот адм]йстац!|
\ вс'аношеному поРя,!') по1оьенн' про в!дпов!!ну

"р,,'-р;й*у.*,;-;,',ан) 
слуаб} цяв!1ьно!0 1ахяс} район)'' 

6.:. п!дгоювм теритоР|альяо] спейал;зомяо] служб! ц'в!льпою захисц
пя'он\ оофя!3ову(1ъс{ ! ц|йсн'о(!кл в!дпов;лно ло плаа} основних {а1од!в 1

1ти-'|",]" ц""и.*- ]цисо чуо_1кькою раион) на Р|к' мань Фьфних

;;";;; . 
";^,-""-" 

,'"ь"н'- ,"**о ф)нн!;онФьно_1 !6 !ери!ор;дьно_.

п;дс'стем хаРк]всью| област! на Р!к.
63. п!!готовм кер|ввою сшаду теР!тор;ально| спец!ш!зованот с')ж6и

цив1льног0 3дисц району зд;йснюсться у навчальво_методичному ценФ1

;;;;,-".- '*,"{ 
па ое,пеки жип'л;шьнос!! \аРк!всью] облас!;' 3 !аю+

6е'посеоелньо п!д час (пец;альних нашаяь ; тещ&нь' що проюдя1ь'я {!

,.р,''р1-,''' спе!|ш|,ованою сл)^6ою !ив;льною 'Аисо район) 'а
в;дпов|дними протама'и п;дготовки.__ _;;. 

;";1"-;' пра!1вник!в !ериюр;мьно, (пе!!д!{омно_1 сл)жби

ц!1в!льяог0 зжисц рйону зд!йсяюеться 6езпосеРедвьо яа пипри€мсФх' в

у"'','"* ., .р*';'''ци, шляхом к)Рсовою яавчаняя та пй час спец!шьвих

яавншь ; тревумяь. що проводяться з; вр!тор;оьною спец;д!зомяою

-'*с.ю п''ь|яо- зах!сту райову або на п!дпрп€мств]' в устаяовах та

ойн| оц;ях,'а в|дпов;!яими пРоРшами п!лг0!овьи'' 
ь.!. о;**;-""' Ро6;т ' л;ьв!!а!|] насл|дк!в ьад|мчаино_тсиоац!_1' шо

.р'.ол".""' .ер"''р!ал!вою спец;'|ьовавою с!ух6ою ц!в;льною зцисц

ра*ону зл!всяються у порядч' вязяаченому чяпвим '}аководафтюм укра|яи'

з.сцпяпк кср!впи*! дп.ра'т'
оргдя!зац!йяою

в1дд!лу !пар'ц рдйовяо!
дермвво! ддм!ц!о'рдц11

ф
н.п. штРиФАно&{

-.!,



держа вцо_1 Ф м ;н !страц;1
/| /а/'2'.у2/7/2у.ф

п};Рвл|к
спец|дл!зовая{! служб ц'вььпоФ здхвсту

чуц!ъськт.о р]|йопу

зАтввРдквно

Розпоряджевя' голови райояво'|

посщаюр'0л}*а
територ!мьлот спец!Ф!ФФно!

с!'фи щв]льноФ за!с1у

нФвавритор!иьво|

'п 
сл}хби цв1льпою

елепричнпх мерех

сл}*6а!1здисту и!равл'яяя агропромпслового

тмрпн!фспин Фм!н]стац1[

союр м!сто6я}ъа!!я !

арх!текцри ' . районнот

рзйону ФепряФпх мфех Ак
йар!во6енерю, (за ]юдою)

упршл|нн' еюном1чного
розвпп\ ' юрг|ш' р'онло!
держоно! адм|н!сФщ!

8.

комл!ыьнии зшщ о\офни

ц.нтр&1ьва райояна л1ларвя

цех те1еюмун;@ц.йних
!ослу! л!2 хар{всько| ф'''1

н'чшьник упрдш|впя
еюном!чяоФ розвпху |
тор'ы' райояно' держдвво''
аФ'н;ст'.д;1

!ъловний л!кар Фмуяиьною
зжл41у охоропи ]доров]'
(чугу|вська цеятшпа
районв9 л!юрм ;мея;
м'1. кояояенха' (за згодо!о)

н'чдьник 0сч]
*леком\н!м!]йнп по!л)т л!2
хдрк!в.ььо! ф] 

']'пАт укртелею!.|з01 одоФ)

начшьн{} !!\п'1ьсьЁ!'.
рапоппою в!/ц]п} гФовною
упРь1!нш дслхФн0! (л}.!6н

чут|Фьк!й райовв'й в!щ!л
головною упраы'ввя
дермшо| ол}хби укра]]']! з

.:



падзв'чймх с{цац!й у ухра'|пи ] !эдзвлчыних
спцац!й у харйкьк1й об!аст|

екпп.м]чпою зап!пшик

['*

фз6!!ку | юр'ы!1 ра'опяо|
лерхавцо] а\м1н|сФац|!

упраш1пяя. !ач!|ьялк в;щ|лу
ро]впу спо*,вчо!0 ринку та
пцпряснництщ упрам1нпя
економ|чною розвпц !

торЁФ| райопно' дерхавно!

вифбниц.я ] ринк!в прод}щ!'
рослинництва та !вжснфво_

упр@1|яня атопромиФоФю
ф]вптку районно1 деркавно!

в!!д'л
держ@но| ;нфрасФу*тури

державно' адм1н!страц!!

н.п_ !|!тРиФАновА

шропром'с11овоФ розвит!'}'

1]

[
чугу!всьшй райовяий в!дд!л о
о6ол}твуваяня чугу|всьхою
та печея|]ьюю райоя|в)
гумвс укра|ви у харк!вськ!й

о6!плов}шю ч!птв!ькою
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