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Заступника начальника управління - начальника відділу з питань 
планування та реагування на НС

І.Загальні положення

1.1. Заступник начальника управління - начальник відділу з питань 
планування та реагування на НС у своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України, Кодексом цивільного захисту України, 
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 
Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, рішеннями Київради, розпорядженнями Київського міського голови 
та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), розпорядженнями Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, а також Положенням про управління з питань 
надзвичайних ситуацій.

У питаннях організації і застосування методики проведення робіт з 
цивільного захисту керується також відповідними рекомендаціями 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій і управління з питань 
надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

1.2. Заступник начальника управління - начальник відділу з питань 
планування та реагування на НС призначається на посаду та звільняється з 
посади головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в 
порядку, визначеному законодавством про державну службу.

1.3. Заступник начальника управління - начальник відділу з питань 
планування та реагування на НС здійснює керівництво відділом, несе 
персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності 
щодо виконання завдань відповідно до посадових інструкцій та Положення 
про управління, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

1.4. Заступник начальника управління - начальник відділу з питань 
планування та реагування на НС підпорядковується начальнику управління.



1.5. За відсутності начальника управління заступник начальника 
управління - начальник відділу з питань планування та реагування на НС 
виконує його обов’язки.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Заступник начальника управління - начальник відділу з питань 
планування та реагування на НС планує роботу відділу, вносить пропозиції 
щодо формування планів роботи управління та держадміністрації (розробляє 
проект плану).

2.2. З метою організації та контролю виконання розпоряджень, наказів 
голови -  керівника районної ланки цивільного захисту та наказів начальника 
управління, надає працівникам управління (у межах своєї компетенції) 
доручення, що є обов’язковими для виконання. Готує проекти наказів 
начальника управління, організовує та контролює їх виконання.

2.3. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи відділу та управління.

2.4. Подає пропозиції начальнику управління щодо штатного розпису 
управління.

2.5. Проводить роботу з підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців відділу.

2.6. Подає начальнику управління пропозиції щодо присвоєння 
головним спеціалістам відділу рангів державних службовців, їх заохочення 
та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.7. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень відділу та управління (за дорученням начальника управління).

2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

2.9. Звітує перед начальником управління про виконання покладених на 
відділ завдань (доручень) та затверджених планів роботи відповідно до 
встановлених термінів.

2.10. Бере участь у нарадах начальника управління, вносить пропозиції 
щодо розгляду на нарадах питань, що належать до компетенції відділу та 
управління та розробляє проекти відповідних рішень.

2.11. Згідно покладених на відділ завдань заступник начальника 
управління - начальник відділу з питань планування та реагування на НС 
зобов’язаний:

здійснювати в межах наданих повноважень державний контроль за 
дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, 
стандартів у межах визначених повноважень;

аналізувати стан та тенденції з техногенної та пожежної небезпеки у 
межах території району та приймати участь у плануванні та реалізації заходів 
щодо запобігання НС і мінімізації їх наслідків;

готувати пропозиції голові райдержадміністрації до міських програм та 
планів заходів у сфері цивільного захисту, до проекту міського бюджету на 
фінансування розвитку і функціонування органів управління та сил районної 
ланки територіальної підсистеми (в частині організації планування, 
утримання захисних споруд, створення матеріальних резервів, навчання та 
підготовки населення);



готувати самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
інформаційні та аналітичні матеріали для подання начальнику управління та 
голові районної держадміністрації в межах своїх повноважень;

приймати участь відповідно до компетенції у виконанні завдань 
мобілізаційної підготовки, дотримуватись вимог законодавства з охорони 
праці, пожежної безпеки;

здійснювати заходи щодо укомплектування, зберігання, обліку та 
використання архівних документів;

здійснювати заходи щодо реалізації державної політики стосовно 
захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати захист персональних даних;
планувати та виконувати заходи щодо функціонування районної ланки 

територіальної підсистеми цивільного захисту;
організувати та здійснювати цілодобове чергування в системі 

оперативно-чергової служби цивільного захисту територіальної підсистеми 
міста Києва, складати графік чергування працівників відділу планування та 
реагування на НС та відділу планування, обліку та господарського 
забезпечення;

організувати збирання від усіх чергових (оперативно-чергових, 
диспетчерських) служб, оброблення та аналіз інформації щодо загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій для вжиття адекватних заходів та 
доповіді керівництву району;

підтримувати у постійній готовності системи оповіщення органів 
управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного 
захисту, забезпечити функціонування обладнання, яке належать до сфери 
управління райдержадміністрації;

забезпечити здійснення взаємодії з відповідними черговими 
(оперативно-черговими, диспетчерськими) службами, пунктами управління 
райдержадміністрації, виконавчого органу Київської міської ради, 
структурних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
інших центральних органів виконавчої влади щодо виконання завдань 
цивільного захисту;

організувати здійснення щоденного контролю радіаційної обстановки в 
районі та уточнення метеорологічних даних Гідрометцентру України;

організувати контроль (в цілодобовому режимі) за станом оперативної 
обстановки в районі та своєчасну доповідь керівництву району про її зміни, а 
також про надзвичайні події, що мали місце, та вжиті заходи щодо 
реагування на них;

організувати оповіщення підприємств, організацій, установ та 
населення району про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій в мирний 
і воєнний стан (1.12.3. ЗВДТ);

організувати готовність до негайного застосування засобів оповіщення 
і інформаційного забезпечення населення, до застосування за призначенням 
локальних систем виявлення місць зараження, систем спостереження, 
прогнозування, аналізу обстановки, що склалась у сфері ЦЗ (1.12.3. ЗВДТ).

організувати готовність до дій за призначенням створеними 
райдержадміністрацією формуваннями та спеціалізованими службами 
цивільного захисту і добровільною пожежною охороною;



забезпечити готовність до дій за призначенням спеціалізованої служби 
цивільного захисту зв'язку і оповіщення;

приймати участь у проведенні заходів радіаційного, хімічного, 
біологічного та медичного захисту населення і території від наслідків 
надзвичайних ситуацій;

планувати та здійснювати заходи евакуації населення, майна у безпечні 
райони, їх розміщення;

планувати та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення сталого 
функціонування суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління 
райдержадміністрації, у особливий період;

визначати відповідно до основних показників суб’єктів 
господарювання, які належать до сфери управління райдержадміністрації, до 
категорії цивільного захисту та підготовки подання на затвердження їх 
переліку;

планувати заходи щодо створення матеріальних резервів для 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій об’єктів 
господарювання в районі;

проводити заходи щодо накопичення і підтримання у постійній 
готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у 
прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів 
господарювання радіаційної небезпеки І і II категорії та формувань 
цивільного захисту, а також приладів дозиметричного та хімічного контролю 
та розвідки;

забезпечити взаємодію з виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською державною адміністрацією) щодо виконання завдань цивільного 
захисту;

організовувати заходи забезпечення життєдіяльності постраждалих від 
надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або 
внаслідок цих дій;

планувати та здійснювати контроль навчання з питань цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб 
райдержадміністрації, суб’єктів господарювання, що належать до сфери її 
управління, зокрема керівників та їх заступників, та здійснення підготовки 
населення району до дій у надзвичайних ситуаціях;

розробляти та здійснювати комплекс заходів, спрямованих на 
поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, які належать до 
сфери управління райдержадміністрації;

планувати діяльності районної ланки цивільного захисту; 
вести облік та документацію фонду захисних споруд цивільного 

захисту району; 
розробляти:
перелік суб’єктів господарювання віднесених до категорії цивільного 

захисту;
розрахунок потреби фонду захисних споруд цивільного захисту; 
плани реагування на конкретні надзвичайні ситуації; 
план основних заходів цивільного захисту районної ланки цивільного 

захисту на рік;
план роботи Комісії ТЕБ та НС району на рік;
комплект документації мобільної оперативної групи району;



комплект документів штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
комплект документації оперативно-чергової служби цивільного 

захисту.
керувати діями мобільної оперативної групи Подільського району міста 

Києва;
забезпечити роботу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;
розробляти і реалізовувати заходи щодо участі у виконанні завдань 

територіальної оборони;
приймати участь в організації проведення навчань та тренувань з 

питань цивільного захисту, відповідно до нормативно-правових актів, 
здійснювати контроль за їх проведенням підпорядкованими органами 
управління цивільного захисту, а також організувати підготовку учнів у 
загальних, професійно-технічних та інших закладах освіти з питань безпеки 
життєдіяльності та цивільного захисту;

забезпечити своєчасне надання звітності згідно з табелем термінових 
донесень по встановленим формам;

виконувати інші завдання та функції, визначені Положенням про 
управління та законодавством.

2.12. Заступник начальника управління - начальник відділу з питань 
планування та реагування на НС залучається до чергування в системі 
оперативно-чергової служби районної ланки територіальної підсистеми міста 
Києва згідно з графіком затвердженим начальником управління.

2.13. За відсутності начальника управління заступник начальника 
управління - начальник відділу з питань планування та реагування на НС 
керує роботами, пов’язаними з ліквідацією надзвичайних ситуацій, 
координує діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності щодо пошуку і рятуванню людей та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. Час прибуття до місця надзвичайної пригоди в 
робочий час ЗО хв., в неробочий час 2 години.

3. Права

3.1. Представляти інтереси відділу та управління (за дорученням 
начальника управління) у взаємовідносинах з іншими структурними 
підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами та 
організаціями.

3.2. Одержувати, в установленому законодавством порядку від інших 
структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні 
для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 
питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів 
райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з 
їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3.4. Вносити начальнику управління пропозиції щодо удосконалення 
роботи управління та райдержадміністрації у сфері цивільного захисту.



3.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами- 
органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 
спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3.6. Клопотати про скликання нарад, проведення семінарів та 
конференцій з питань, що належать до його компетенції.

4. Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків, 
визначених Законом України «Про державну службу» та іншими 
нормативно-правовими актами у сфері державної служби, даною 
інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше 
порушення службової дисципліни, перевищення своїх повноважень та 
порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби несе 
відповідальність у порядку визначеному діючим законодавством 
(дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну).

Начальник управління 
з питань надзвичайних ситуацій 
Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації О.Сварковський

З посадовою інструкцією 

ознайомлений:

2017р.


