1.8. При виконанні завдань спеціалізовані служби підпорядковуються відповідно
міському голові та, крім того, підпорядковується вищій за територіальним принципом
спеціалізованій службі.
1.9. Спеціалізовані служби не є юридичними особами. Листування зі службових
питань зі спеціалізованими службами здійснюються через орган управління, на який
покладено створення відповідних спеціалізованих служб.
2. Завдання спеціалізованих служб
2.1. Основні (загальні) завдання спеціалізованих служб
Відповідно до п. 8 «Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»
(постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 469) основними (загальними)
завданнями спеціалізованих служб (незалежно від спеціалізації служби) є:
1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного
захисту на особливий період;
2) здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб до функціонування в
умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;
3) підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп,
команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення;
4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців
певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;
5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання
завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;
6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного
захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління
підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;
7) організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту
функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб.
2.2. Специфічні завдання спеціалізованих служб
Специфічними завданнями спеціалізованих служб відповідно до п. 10 «Положення
про спеціалізовані служби цивільного захисту», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.07.2015 № 469 є:
1) служба енергетики:
організація і проведення аварійно-відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах
мережі електропостачання;
забезпечення енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням автономних джерел
енергопостачання (у разі їх наявності);
забезпечення енергопостачання суб’єктів господарювання, що забезпечують
життєдіяльність населення;
визначення шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання паливно-енергетичного
комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах,
необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також
повного відновлення їх функціонування;
координація заходів, які здійснюються суб’єктами господарювання незалежно від
форми власності, щодо дотримання встановленого режиму світломаскування в особливий
період;

2) служба із захисту сільськогосподарських тварин і рослин:
проведення моніторингу стану забруднення радіоактивними та небезпечними
хімічними речовинами, біологічними засобами сільськогосподарських угідь, продукції
рослинництва, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб;
проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення)
надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;
проведення роботи з ліквідації епізоотій та епіфітотій, здійснення епізоотичного,
фітосанітарного і токсикологічного контролю під час проведення робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
здійснення відповідно до компетенції контролю за безпечністю харчових продуктів і
кормів під час виникнення надзвичайних ситуацій, участь у здійсненні заходів щодо
забезпечення безпечності харчових продуктів та сировини для їх виготовлення рослинного
та тваринного походження;
участь у здійсненні заходів щодо спеціальної обробки територій, приміщень,
сільськогосподарських тварин і рослин, продукції тваринництва та рослинництва;
участь у підготовці сільськогосподарської та спеціальної техніки для роботи на
зараженій місцевості, спеціальної обробки тварин і рослин, що заражені (уражені),
знезараженні території, приміщень, де зберігається продукція тваринництва та
рослинництва;
здійснення агрохімічного обстеження, ветеринарної діагностики, лікування тварин,
що заражені (уражені), знезараження посівів, пасовищ і продукції тваринництва та
рослинництва;
здійснення ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів;
участь у здійсненні заходів щодо захисту джерел і систем водопостачання для тварин
від впливу небезпечних факторів ураження;
організація заходів із знищення зерна, продовольства, харчової сировини, фуражу та
інших матеріальних засобів, що не підлягають знезараженню;
забезпечення створення резерву спеціального майна і засобів для захисту свійських
тварин та сільськогосподарських рослин у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
участь у сільськогосподарському виробництві на забруднених територіях, здійснення
контролю за безпечністю такого виробництва;
участь у зборі, утилізації або знищенні загиблих тварин і відходів тваринного
походження;
3) інженерна служба:
проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення)
надзвичайної ситуації, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;
організація
будівництва
протизсувних,
протиповеневих,
протиселевих,
протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;
організація обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних
комунікацій, здійснюють заходи щодо їх безпечної експлуатації;
здійснення інженерного забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх
розташування під час висування до зон надзвичайних ситуацій, зон можливого ураження та
на визначені об’єкти для виконання робіт;
здійснення методичного забезпечення робіт і заходів під час будівництва та
інженерного захисту об’єктів і територій;
визначення шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання внаслідок виникнення
надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення
пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;
ведення обліку інженерної техніки, що може бути залучена для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт, залучення її до проведення таких робіт;
4) комунально-технічна служба:
проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення)
надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

визначення шкоди, заподіяної об’єктам комунальної сфери, газового господарства і
нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потреб у
матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт, а також для повного відновлення пошкоджених або зруйнованих
об’єктів;
здійснення розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;
організація та здійснення організаційно-технічних заходів щодо підвищення стійкості
комунально-енергетичних та газових систем, проведення невідкладних аварійновідновлювальних робіт на них та їх спорудах;
здійснення посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг населених пунктів, а
також очищення зливової каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків,
систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів;
організація підвезення (подачі) питної та технічної води у зони, де здійснюються
заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
ведення обліку спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери та об’єктах
газового постачання, залучення її до проведення таких робіт;
5) служба матеріального забезпечення:
проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення)
надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;
здійснення організаційних заходів щодо створення резерву матеріально-технічних
засобів, паливно-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації
у мирний час та особливий період, на базі суб’єктів господарювання, які утворили такі
служби;
організація забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами
матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для проведення першочергових робіт під час
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення інших заходів, передбачених
законодавством;
визначення потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт, а також життєзабезпечення постраждалих у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
6) медична служба
організація медичного забезпечення, надання медичної допомоги постраждалим у разі
виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту;
організація взаємодії сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
надання екстреної медичної допомоги пораненим та постраждалим у разі виникнення
надзвичайних ситуацій, здійснення медичного сортування поранених;
організація евакуації постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до
закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань;
організація роботи закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості
поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
здійснення забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами,
виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо;
ізоляція інфекційних хворих і контамінованих осіб, проведення їх санітарної обробки
і деконтамінації та надання екстреної медичної допомоги;
організація та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та
контролю і протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
організація та здійснення медичних профілактичних заходів серед населення та
особового складу підрозділів цивільного захисту;
створення резервів лікарських засобів та виробів медичного призначення для
забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
збір та аналіз статистичних даних щодо заходів з медичного забезпечення під час
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення постійної роботи з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи
екстреної медичної допомоги, організація навчання та тренування підрозділів системи
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
навчання немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної
допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
збір, аналіз, узагальнення даних про медичну і санітарно-епідемічну обстановку,
прогнозування її розвитку у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках
ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового
розміщення евакуйованого населення;
7) служба зв’язку і оповіщення
організація взаємодії з центрами управління операторів телекомунікацій;
організація та здійснення заходів щодо забезпечення стійкого функціонування
технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення відповідного рівня;
здійснення оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, суб’єктів господарювання, що
розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження, у
тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
забезпечення функціонування у населених пунктах і місцях масового перебування
людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для
висвітлення інформації з питань цивільного захисту;
визначення шкоди, заподіяної технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення
надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення
пошкоджених технічних засобів оповіщення;
організація і проведення аварійно-відновлювальних робіт на пошкоджених технічних
засобах оповіщення;
забезпечення зв’язком сил цивільного захисту під час проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт;
забезпечення надійним зв’язком органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, органів управління і сил цивільного захисту в умовах надзвичайних
ситуацій;
8) протипожежна служба
проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення)
надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;
проведення першочергових (невідкладних) робіт в осередках пожеж, їх гасіння, а
також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха;
забезпечення органів управління і сил протипожежної служби необхідними
матеріально-технічними засобами для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків у разі виникнення таких ситуацій;
визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт;
координація дій з планування та здійснення організаційних та інженерно-технічних
заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і територій;
9) служба торгівлі і харчування
розроблення та здійснення заходів щодо захисту продовольства і промислових товарів
першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій;
організація закладення продовольства до захисних споруд цивільного захисту та на
пункти управління;
забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності
особового складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей;

забезпечення створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів,
необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення постраждалих у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
10) технічна служба
організація ремонту техніки, механізмів, приладів та інших технічних засобів, що
вийшли з ладу під час здійснення заходів з цивільного захисту;
здійснення евакуації пошкодженої та несправної техніки до збірних пунктів
пошкоджених машин та ремонтних підприємств;
постачання запасних частин і ремонтних матеріалів до ремонтних підприємств;
визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для технічного забезпечення
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
11) служба транспортного забезпечення
забезпечення здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення
надзвичайних ситуацій на транспорті;
ведення обліку техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та подання
відповідних відомостей керівництву галузевої спеціалізованої служби;
здійснення перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським,
річковим та повітряним транспортом у зонах (із зон) виникнення надзвичайних ситуацій;
забезпечення перевезення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації та
планами цивільного захисту на особливий період, перевезення під час проведення заходів з
евакуації населення, підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей
відповідно до рішень штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;
участь у визначенні шкоди, заподіяної здоров’ю людей та національній економіці у
разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення
функціонування транспортних засобів і комунікацій;
організація забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань
з цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами;
забезпечення відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки єдиної
транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;
розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення функціонування дорожнього
господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;
12) служба охорони громадського порядку
участь відповідно до компетенції у забезпеченні громадського порядку, безпеки
дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що
залишилося без нагляду в таких зонах;
повідомлення відповідних державних органів і громадських об’єднань про небезпечні
події та надзвичайні ситуації;
надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у
відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення;
участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;
визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення заходів з
охорони громадського порядку.
3. Організаційна структура спеціалізованих служб
Безпосереднє керівництво спеціалізованою службою здійснює начальник відповідної
спеціалізованої служби, який призначається рішенням виконавчого комітету міської ради.
Начальник спеціалізованої служби підпорядковується міському голові - голові міської
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Встановлення чисельності та організаційної структури спеціалізованої служби
покладається на начальника спеціалізованої служби і повинно забезпечувати повне та
своєчасне виконання завдань, покладених на спеціалізовану службу.
4. Функціональні обов'язки начальника спеціалізованої служби
Начальник спеціалізованої служби підпорядковується міському голові та вищій за
територіальним принципом спеціалізованій службі. Начальник спеціалізованої служби є
основним організатором і керівником служби та несе персональну відповідальність за
підготовку і постійну готовність органів управління і особового складу служби до сталого
функціонування в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності в режимі
надзвичайної ситуації та надзвичайного стану.
Начальник спеціалізованої служби здійснює керівництво службою безпосередньо або
через штаб служби цивільного захисту.
Начальник спеціалізованої служби зобов’язаний:
У режимі повсякденного функціонування:
вивчати нормативно-правову та законодавчу базу, яка регламентує функціонування
служби, постійно удосконалювати особисту підготовку з питань цивільного захисту;
брати участь у підготовці та коригуванні документації служби;
знати укомплектованість підрозділів служби (підприємств, установ та організацій, що
входять до складу служби) матеріально-технічними засобами та обладнанням;
керувати комплектацією служби необхідним майном, технікою, засобами
індивідуального захисту;
підтримувати у стані постійної готовності до застосування спецтехніки і майна;
брати участь у плануванні і забезпеченні виконання заходів щодо навчання діям під
час надзвичайних ситуацій особового складу служби;
вивчати та впроваджувати нові методи прогнозування, оцінки обстановки, розрахунків
сил і засобів, прийняття і реалізації рішення з використанням комп’ютерної техніки із
сучасним програмним забезпеченням при моделюванні і виникненні надзвичайних ситуацій;
сприяти розробці спеціальних програм, що передбачають дооснащення засобами
контролю, автоматичного регулювання, пристроями вибухопопередження і вибухозахисту,
системами безпечної аварійної зупинки підприємств, оповіщення, захисту і порятунку
людей, пристроями систем локалізації, що перешкоджають поширенню неорганізованих
викидів небезпечних хімічних речовин;
співпрацювати з питань цивільного захисту з керівництвом потенційно-небезпечних
об’єктів, місцевими органами виконавчої влади і органами управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
У режимі підвищеної готовності:
за сигналом оповіщення прибути до міської ради, уяснити обстановку, що склалася, і
поставлені завдання;
за отриманими даними здійснити прогнозування і моделювання обстановки, яка може
скластися;
встановити надійний зв’язок з підлеглими та з органами управління у сфері
цивільного захисту;
організувати роботу щодо виявлення ступеня готовності служби до дій за
призначенням;
привести у відповідний ступень готовності до дій органи управління і сили служби
(віддати розпорядження, наказ);
забезпечити оснащення сил служби необхідним майном, засобами захисту та ін.;
керувати проведенням робіт щодо підвищення стійкості функціонування системи
оповіщення та зв'язку;
привести в готовність пункт управління;

при необхідності та можливості, посилити спостереження і контроль за станом
навколишнього середовища та інфраструктури території міської ради;
уточнити порядок підтримання взаємодії з відповідними службами цивільного
захисту міської ради;
доповісти про обстановку і вжиті заходи міському голові.
У режимі надзвичайної ситуації:
забезпечити своєчасне інформування органів управління та сил служби про
надзвичайну ситуацію;
усвідомити й оцінити обстановку, прийняти рішення і поставити завдання органам
управління служби;
забезпечити безперервне управління та надійну роботу служби у режимі
надзвичайної ситуації;
підтримувати безперервну взаємодію з іншими службами і формуваннями цивільного
захисту міської ланки;
у встановлені терміни та обумовленому порядку доповідати про виконану роботу
міському голові.
У режимі надзвичайного стану:
діяти відповідно до вимог законів України «Про правовий режим воєнного стану»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також інших нормативно-правових актів.
Начальнику спеціалізованої служби надається право:
заслуховувати підлеглих з питань, що належать до його компетенції та надавати їм
відповідні доручення;
одержувати від них матеріали та документи, необхідні для вирішення питань, які він
розглядає;
приймати рішення в межах повноважень служби з питань реагування на надзвичайні
ситуації;
залучати до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у разі потреби, усі сили, які
знаходяться у його підпорядкуванні;
вносити пропозиції міському голові про заохочення осіб, які зробили значний внесок
у розроблення та реалізацію заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх
наслідків.
5. Сили і засоби спеціалізованих служб
Силами і засобами спеціалізованих служб є сили і засоби органів управління,
підприємств, установ та організацій, які входять до складу відповідної спеціалізованої
служби
Застосування сил і засобів спеціалізованих служб до дій за призначенням у разі
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється за розпорядженням міського
голови або за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС.
Залучення до виконання завдань, покладених на спеціалізовані служби у разі загрози
та виникнення надзвичайних ситуацій, додаткових сил та засобів інших підприємств,
установ, організацій, що не входять до складу спеціалізованих служб, здійснюється за
рішенням міського голови.
Залучені сили та засоби передаються спеціалізованим службам в оперативне
підпорядкування.

6. Планування діяльності спеціалізованих служб
Планування роботи спеціалізованих служб в умовах повсякденної діяльності та в
умовах надзвичайних ситуацій здійснюються при взаємодії з головним спеціалістом з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради.
Плануюча документація спеціалізованих служб:
«Календарний план основних заходів органів управління спеціалізованої служби при
загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій» (додаток 1);
«Склад сил і засобів спеціалізованої служби» (додаток 2).
«Штатно-посадовий список спеціалізованої служби» (додаток 3);
«Схема організації оповіщення, управління та зв’язку спеціалізованої служби»
(додаток 4).
7. Права спеціалізованих служб
Спеціалізовані служби мають право на:
отримання від органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання
інформації, необхідної для проведення робіт з цивільного захисту;
безперешкодний доступ на об'єкти в суб'єкті господарювання і їх територію для
виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які перебувають
у зоні надзвичайної ситуації.
Права і обов'язки працівників суб'єкта господарювання, що призначаються до складу
спеціалізованої служби цивільного захисту, визначаються «Кодексом цивільного захисту
України» та іншими нормативно-правовими актами держави.

Перший заступник міського голови

Володимир Гулик

Головний спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту

Олександр Іваськевич

Додаток 1

Календарний план основних заходів органів управління спеціалізованої
служби при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

Час виконання
№ Найменування Відповідальний
з/п
заходу
за виконання

Термін
виконання

Хвилини
10

20

30

40

Відміт.
про
викон.

Години
50

60

2

4

6

8

10

12

16

20

24

При загрозі виникненні надзвичайної ситуації (режим підвищеної готовності)
1
2
При виникненні надзвичайної ситуації ( режим діяльності в надзвичайній ситуації, у режимі надзвичайного стану)
1
2

Начальник спеціалізованої служби

______________________

_________________________

Додаток 2

Склад сил і засобів спеціалізованої служби

Найменування підприємств,
№
організацій, установ, що
з/п
входять до складу служби

Чисельність
працівників,
які входять до
складу служби

Найменування і кількість
техніки, яка входить до
складу служби

Марка, модель

Найменування і
кількість
Примітка
спорядження, майна

1
2
Всього:

Начальник спеціалізованої служби

______________________

_________________________

Додаток 3

Штатно-посадовий список спеціалізованої служби

№
з/п

Найменування
штатних посад

1

Начальник служби

2

Заступник начальника

3

Начальник штабу

4

Член служби

Прізвище, ім’я, по
батькові

Номери телефонів
Місце роботи і посада
Службовий

Мобільний

5.

Начальник спеціалізованої служби

______________________

_________________________

Додаток 4

Схема організації оповіщення, управління та зв’язку
спеціалізованої служби

Міський голова
Роксолана Джура
Тел. службовий _____________
моб. _____________

Начальник спеціалізованої
служби

Перший заступник міського
голови
Володимир Гулик

________________
Тел. службовий __________

Тел. службовий ___________

моб. _____________

моб. _____________

Заступник начальника служби
( керівники підприємств, що входять
до складу служби):
____________________
Тел. службовий ___________
моб. _____________

Командири формувань (груп, бригад, ланок)
спеціалізованої служби
____________________
Тел. службовий ___________
моб. _____________

Начальник спеціалізованої служби

_____________

__________________

