ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 03.07.2008р №240-17/2008
Положення
про відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,
оборонної та мобілізаційної роботи Яремчанського міськвиконкому
1.Загальні положення
-Віддліл з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,
оборонної та мобілізаційної роботи
є структурним підрозділом
міськвиконкому.(далі – Відділ)
-Відділ є органом управління відповідно територіальної підсистеми єдиної
державної системи з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, який утворений з метою забезпечення
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і території
від надзвичайних ситуацій, запобігання виникнення цих ситуацій та реагування
на них.
-Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства надзвичайних ситуацій, рішеннями міської ради,
міськвиконкому, розпорядженнями міського голови, наказами управління з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, облдержадміністрації, а також цим Положенням.
2.Основним завданням відділу є:
-реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій запобігання цим ситуаціям та реагування
на них, ліквідації їх наслідків, а також соціального захисту населення і
реабілітації території;
-розроблення і реалізація заходів щодо підтримки готовності органів
управління сил цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на
особливий період;
-забезпечення сталого функціонування територіальної єдиної державної
системи;
-здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
-підготовка і перепідготовка сил цивільного захисту, організація навчання
населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.
3.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
-організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення
організації цивільноого захисту, захисту населення та територій від
надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникнення і реагування на надзвичайні
ситуації та їх заходів;
-визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайних ситуацій,
забезпечує збирання, оброблення і аналіз інформації щодо загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій від усіх оперативно – чергових та
для
вживання адекватних заходів, доповіді міському голові та його заступникам, а
також у разі необхідності доведення її до населення;

-організовує роботи, пов”язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій,
контролює в межах своєї компетенції готовність органів місцевого
самоврядування і сил цивільної оборони до дій за призначенням;
-здійснює відповідно до законодавства державний нагляд і контроль за
виконання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки, заходів щодо
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації її наслідків на
відповідній території;
-бере участь у проведенні
експертизи містобудівної документації
потеційно - небезпечних об”єктів у частині додержання вимог цивільного
захисту і техногенної безпеки ;
-забезпечує оповіщення населення за розпорядженням начальника
цивільного захисту міста про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій,
контролює належне функціонування територіальних та об”єктових систем
оповіщення;
-організовує у встановленому порядку надання допомоги населенню, яке
постарждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
-розробляє, погоджує та затверджує в межах своєї компетенції відповідні
плани з цивільної оборони та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації
можливих надзвичайних ситуацій, та їх наслідків, які є обов”язковими до
виконання;
-організовує підготовку сил цивільного захисту та населення до дій в
умовах надзвичайних ситуацій;
-здійснює відповідно до законодавства, перевірки стану цивільного
захисту;
-організовує в установленому порядку проведення навчань та тренувань з
питань цивільного захисту, у загальноосвітніх школах з питань безпеки
життєдіяльності дітей;
-бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності в межах повноважень, визначених законодавством;
-розробляє і реалізовує заходи щодо участі підпорядкованих органів
управління і сил цивільного захисту у виконанні завдань територіальної
оборони;
-розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації
із зон надзвичайних ситуацій;
-організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування
населення щодо законодаства з питань вимог цивільного захисту та захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, заходів, які проводяться
органами місцевого самоврядування для запобігання виникнення надзвичайних
ситуацій та іншої інформації, пов”язані з правовим навчанням і пропагандою з
питань запобігання надзвичайних ситуаціям;
-сприяє підвищенню кваліфікації з питань безпеки життєдіяльності
педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл;
-забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;
-виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.
Бере участь у:
- прогнозуванні ймовірності виникнення
техногенного та природного характеру;

надзвичайних

ситуацій

- підготовці для подання міському голові пропозиції щодо розподілу
коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, надання
матеріальної та фінансової допомоги
населенню, яка постраждала внаслідок надзвичайних ситуацій;
- проведенні аналізу розслідуванні причин виникнення надзвичайних
ситуацій, в організації відновлювальних робіт з наслідків надзвичайних
ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми цивільного
захисту;
- розробленні та поданні міському голові в установленому порядку
планів цивільного захисту щодо запобігання виникнення надзвичайних
ситуацій та їх ліквідації;
- організації та проведенні підготовки органів управління та сил
цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в
особливий період,зокрема учнів з питань життєдіяльності та цивільного
захисту;
-здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при
розробленні містобудівної та проектної документації стосовно будівництва
потенціно-небезпечних об”єктів;
- розробленні та організації здійнення заходів щодо евакуації населення із
зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;
-у межах своїх повноважень контролює використання коштів виділених із
державного бюджету для проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного
лиха.
-забезпечує безперервний збір, вивчення і аналіз даних стану
відповідного регіону обстановки, що склалася;
-готує рішення на виконання завдань з мобілізаційної підготовки та
проведення мобілізації. Доводить завдання до виконавців та надає їм допомогу
у безпосереднє виконання заходів. Планування щодо підвищення (Підтримання)
готовності органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій
до виконання мобілізаційних завдань та роботи в особливого періоду,
організації у здійснені контролю.
4.Відділ має право:
-одержувати безплатно від органів місцевого самоврядування, підприємств,
організацій та установ незалежно від форм власності і підпорядкування
інформацію, необхідну для покладених на нього завдань;
-заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері
цивільного захисту в установленому
законодавством порядку. Надавати їм
обов”язково для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог
цивільного захисту;
-у порядку, встановленому законодавством, залучати до проведення заходів,
пов”язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
у разі їх виникнення, сили і засоби підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності із погодженням їх керівників.
5.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими структурними підрозділами та органами місцевого самоврядування, а

також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності .
6.Начальник відділу приймається на посаду і звільняється з посади на
підставі Законів “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
Начальник відділу є заступником начальника Цивільного захисту міста і несе
відповідальність за її стан у межах міської ради.
7.Начальник відділу:
розробляє та здійснює заходи щодо запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації та заходів пов”язаних із ліквідацією їх наслідків;
забезпечує підготовку в межах своєї компетенції розпоряджень міського голови;
-звертається з поданням до міського селищного та сільських голів про прийняття
рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у
порушенні законодавства у сфері цивільного та захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій;
вносить міському голові в установленому порядку пропозиції щодо обмеження,
а у разі потреби, припинення роботи підприємств, окремих виробництв цехів,
експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до
виникнення надзвичайних ситуацій або загрожує життю та здоров”ю населення;
виносить пропозиції міському голові відповідно нарад з питань, що належить до
його компетенції.
8.Відділ утримується за рахунок коштів з місцевого бюджету.

