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Юрій Гарбуз: Мені страшно, що ми можемо заморозити конфлікт
Михайло Бублик, Укрінформ

Голова Луганської обласної держадміністрації - керівник 
обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз - 
мабуть, єдиний з селян, хто очолив індустріальну Луганщи-
ну. Тобто уродженці села займали губернаторське крісло і 
раніше, але Гарбуз перший з усіх починав фермером - і тільки 
набувши такого суворого досвіду, пішов у владу. Перший та-
кий похід відбувся в 2005 році, коли він очолив Марковську 
райдержадміністрацію. Вдруге він став главою Міловського 
району, де народився і виріс. Зараз у нього «третій захід»: з 
посади заступника глави «антикорупційного» комітету Вер-
ховної Ради - керівником військово-цивільної адміністрації.

Ми з Юрієм Григоровичем знайомі 12 років, ще з фермерсько-
го етапу його біографії, і тому про багато речей він розповідає 
скоромовкою - навіщо витрачати слова в розмові зі співрозмов-
ником, який і так майже все знає. Інша особливість його мови - 
скажімо так, піднесеність. Він не стільки відповідає на запитан-
ня, скільки відштовхується від них, щоб заговорити про своє. 
Так що мушу визнати: прямих відповідей журналіст в даному 
випадку добивався далеко не завжди. А перепитувати особливо 
часу не було - наступним пунктом у розпорядку дня губернато-
ра була зустріч з міжнародною делегацією.

СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ

- Якщо пам’ять мені не зраджує, це перший випадок в іс-
торії Луганщини, коли колишній та новопризначений ке-
рівники області на представленні сиділи за одним столом. 
Пам’ятається, після першої відставки Москаля у 2006-му 
йому призначили наступника мало не рік потому, а тут... Що 
це за такий поспіх?

- Я на це навіть уваги не звернув... Можливо, це пов’язано з 
прийняттям нового Закону про держслужбу, згідно з яким дер-
жавних службовців потрібно вибирати за конкурсом, - поспі-
шали зробити призначення до набрання ним чинності. Хоча, з 
іншого боку, не було такої необхідності... Не готовий відповісти. 
Склалося як склалося. І поспіх не від мене залежав: рішення про 
день представлення приймав апарат Президента. Мені, якщо 
чесно, не хотілося ставати губернатором на Страсну п’ятницю. 
І коли спочатку літак заглушив мотори - щось там не виходи-
ло, - я перехрестився: «Слава Богу! Нехай це буде у будь-який 
інший день». Тільки від’їхав, став займатися іншими справами 
- ні, телефонують: давай, терміново! Я навіть не знав, що Тука 
буде летіти.

Це не був чітко розписаний сценарій. Я знав, що Прези-
дент підтримав мою кандидатуру, а коли відбудеться при-
значення - сьогодні, через місяць чи через півроку - мені було 
невідомо.

- Добре, не будемо конспірологією займатися. Подивився одне 
з недавніх розпоряджень «Про внесення змін до обласного бю-
джету на 2016 рік». Там цифра якась зовсім мізерна - 2,6 мільяр-
да...

- Чого?! Якщо б нам не виділили 1,029 мільярда, у нас залиша-
лося всього 200 з чимось мільйонів. Це ви щось плутаєте.

(Перевірив ще раз. Доходи обласного бюджету з усіма транс-
фертами на 2016 рік передбачені у розмірі 2 млрд 602 млн «з 
копійками». - М. Б.)

- Та я здивувався, чому так мало. Коли брав інтерв’ю у 
Пушко-Цибуляк (Єлизавета Пушко-Цибуляк - перший за-
ступник голови Луганської ОВЦА при Георгії Туці), і вона 
називала загальну суму доходів десь під вісім мільярдів. Там 
був і перехідний залишок з попереднього року, і гроші, при-

значені для окупованій території...
- Ось ці гроші, що переходять з тієї території, - мільярд двад-

цять дев’ять мільйонів. Вони вперше тут, і ми досі їх не отрима-
ли. Дуже-дуже-дуже затягнули паскии.

- Але чи є надія ці гроші все-таки отримати?
- Вчора відбулося засідання Бюджетного комітету Ради. Був 

на ньому директор фінансового департаменту Балковий (Юрій 
Іванович; звільнився на знак протесту проти методів роботи 
Георгія Туки; Гарбуз його повернув, але працює він поки що в 
незрозумілому статусі. – М. Б.); я депутатів підключав всіх, кого 
можна, з різних фракцій. Підтримали, все вийшло.

«ЗАПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦІ, КОНЕЙ»

- До речі. Балковий вже повноцінний директор Департа-
менту чи ще ні?

- Він поки що як радник працює, але, думаю, незабаром повер-
неться в департамент. Ми тут знову зіткнулися з тим, що тепер 
всі призначення у вищих ешелонах треба робити за конкурсом. 
Всі розуміють, що потрібно проводити конкурс, - і ніхто не знає 
як. Сьогодні механізм не запрацював, і це - серйозна пробле-
ма. Рубонути рубонули, а далі ситуацію заморозили. Хоча б за 
губернатором і заступниками треба було тимчасово залишити 
колишню схему.

- Тоді розкажіть про вашу систему радників. В одному не-
давньому інтерв’ю ви сказали, що у вас лише один штатний 
радник - Віталій Шведов, учасник бойових дій, юрист. А хто 
у вашій системі Володимир Іванов (свого часу - перший за-
ступник Олександра Єфремова, батько відомого сьогодні 
блогера Сергія Іванова)?

- Людина, яка просто... допомагає, скажімо так. Неофіційно. 
Тут не тільки Іванов, тут десятки людей. Ось, наприклад, Ві-
талій Проскурко (луганський підприємець. - М. Б.). Людина, яка 
закінчила Баумана. Коли він очолив у Луганське БТІ - який пе-
реворот зробив! Єдиний на всю Україну. Всі ахнули! Ніхто в це 
не вірив, а він зміг. Я шукаю. Не просто взяв сапу і побіг полоти. 
Я пробую - сьогодні одне, завтра інше. Побачив - не вийшло. 
Наступний варіант.

- Це ваша система - чи...
- Моя. Може, це грубо прозвучить, але я ж довго з кіньми пра-

цював, ви знаєте. Як зрозуміти, коли в трійку запрягаєш коней, 
чи вони будуть тягнути однаково? Один може бути сачком - а 
другий тягне. Я хочу тут вибудувати команду так, щоб вона 
тягнула в один бік. Щоб ніхто не пригальмовував. Тому єдиний 
вихід: швидко кинути людину в бій. Ми не можемо три міся-
ці, навіть місяць з’ясовувати, чи буде ця людина тягнути, чи не 
буде. Прийняв як радника, дав певний шмат роботи і спостері-
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гаю: побіг, пішов - чи сів на стілець, надув губи. Я визначився: 
дякую. Наступний.

МИР ДЛЯ ЛУГАНЩИНИ

Ще на своєму представленні 29 квітня новий очільник області 
заявив, що доб’ється миру для Луганщини. Зрозуміло, обійти 
питання війни і миру ми не могли і зараз. Юрій Григорович дов-
го і пристрасно міркував на тему: «Хлопці, давайте жити друж-
но». Напередодні він саме відвідав пункт пропуску в Станиці 
Луганській, подивився на поневіряння людей у черзі під палю-
чим сонцем Донбасу. І дійшов висновку: треба перевернути сві-
домість» і «розбудити в людях мудрість».

- В кому?!
- У тих людях, які сьогодні тримають автомати. Які прихо-

дять сюди купляти помідори. Там, на тій стороні - добре?
- Не знаю, давно не бував.
- Та у нас тут недобре, тому що ці бар’єри, сітка-рабиця на 

пропускному пункті, як в зоні...
- Все одно не розумію, до кого ви збираєтеся апелювати. 

Геннадій Москаль вимагав, щоб на тій стороні підняли по-
встання. Не вдалося сказати йому в очі, але, по моєму розу-
мінню, це рівнозначно тому, як Ватутін гнав на німців без-
збройних українських селян, мобілізованих у «визволених» 
селах. Ви ж пропонуєте щось протилежне: вести з безправ-
ним населенням якийсь діалог. А сенс?

- Люди ж повинні дозріти. Москаль тут був, коли йшла жор-
стка війна і незрозуміло було, де фронт. А сьогодні ситуація, яка 
«замерзла». Я не хочу агітувати за те, щоб люди завтра взяли 
автомати... От сьогодні я точно цього не скажу! Автомати треба 
було брати, коли у нас захопили СБУ. Треба було знести загарб-
ників - з якимись жертвами, зрозуміло, - щоб потім не втрачати 
тисячі і тисячі. І найбільш для мене страшне, я вам чесно кажу: 
нічого для мене не змінилося за ці два місяці. Мені страшно, що 
ми можемо заморозити конфлікт.

МИНУЛЕ І... ПЛАНИ

- Коли ви починали фермерствувати, вам довелося жити 
в землянці, без світла, без опалення. Хтось із журналістів на 
цій підставі вирішив, що ви прийняли якусь аскезу. Ви тоді 
в інтерв’ю не захотіли цю тему розвивати...

- Так, був у мене такий досвід. Треба б зібрати чоловік п’ять-
сім журналістів, виїхати на те місце, де я колодязі робив. Це та-
кий клин, який глибоко йде в територію РФ: з одного боку - Во-
ронезька область, з іншого - Ростовська, від України відрізаний 
Північно-Кавказькою залізницею. Навіває певні думки. І ось те, 
що я планував тоді зробити, - я все зробив. Щось - за сімнадцять 
років, що за п’ять, що за три роки - але зробив. Хотів викопати 
ставок - викопав, хотів збудувати свинарник - побудував. Хотів 
стати кращим фермером - став. Наді мною сміялися голови кол-
госпів: я вивертаю каміння з землі, а голови поставили на уазик 
чарки, бухають і міркують: «Ось це майбутнє нашого сільського 
господарства?!» А я навіть не злився - говорив собі: «Ось прийде 
час...»

Потрібно було худобі воду носити, і я носив два бідони по 25 
літрів - один на плечі, інший в руці. А там такий крутий підйом, 
45 градусів. Потрібен був колодязь ближче. Мені показали, де 
до війни були джерела. Рив, зруб ставив. Місяця півтора читав 
молитви, які тільки знав або сам придумав. І одного разу вода 
пішла. Тільки не знизу, а збоку. За законами фізики я розумію, 
що зробив: десь перегородив підземний потік. А з іншого боку, 
моя праця та воля Божа - вони зробили те, що я хотів. І таке тра-
плялося не раз у моїй практиці.

- До речі, про ваші завдання. Пам’ятається, 12 років тому 
ви хотіли зібрати по селах району старовинні будівлі і вла-
штувати в Міловому щось на зразок Пирогово...

- Була така мрія. І є, тільки стала обростати більш серйозними 
такими... гронами. Можливо, Бог так не дав, щоб я тоді не за-
смутився і руки не опустилися. Тепер хочу зробити те ж саме, 
тільки десь у Сєверодонецьку чи у Кремінній. Хочу намалювати 
карту України гектарів на 50-60, розкреслити на області - Пол-
тава, Львів - і з кожним губернатором домовитися, щоб створив 
на цій карті своє «Пирогово». Тому що тут багато хлопців за-
гинуло. І тут саме та територія, де всі регіони беруть участь у 

подіях. До нас скоро приїжджає зі Львова велика делегація, чо-
ловік тридцять - голови районних рад та обласної. Я, природно, 
збираю наших керівників районів, і ми будемо спілкуватися. Як 
один з варіантів - музей.

А другий варіант: щоб регіон не просто один будиночок по-
ставив, а дійсно зробив містечко з чистого аркуша. Полтава 
побудує свій будинок для переселенців, а тут - Львів, в своєму 
стилі. І називатися квартали повинні: «Львівський», «Полтав-
ський»...

ЗА ЗДОРОВ’Я!

- Ви дали вказівку правоохоронним органам супроводжу-
вати тендерні процедури. Повідомлялося, що за два місяці 
вже вдалося вберегти від загребущих рук 5 мільйонів. Як 
вам це вдалося і чому не виходило у попередників?

- Я не розбирався, що там виходило у моїх попередників... Я 
почав з чистого аркуша. Це - моя позиція. Що мене непокоїть: 
заходить компанія, виграє тендери постійно - а потім продає 
роботи у субпідряд тим, хто програв. Мені це не подобається.

Мені подобається, коли фірма, яка береться будувати, напри-
клад, дороги, - це не «прокладка». У неї повинні бути техніка, 
робочі руки, фахівці. Якщо заходиш будувати - показуй, що в 
тебе є реально. Сьогодні я десь адміністративний важіль вклю-
чаю, але хочу всю цю циганщину зупинити. І так - у всьому.

У нас і щодо хабарів, корупції справа трохи зрушила. Думаю, 
кінець місяця покаже. Але я цим не хвалюся.

- Загалом, можна сподіватися, що тендер зі створення об-
ласної лікарні буде прозорим?

- Він буде не просто прозорим. Я коли сюди зайшов - навіть 
не знав, що у нас сьогодні проблема зробити рентген. Два чи 
три апарати працюють на всю область - всі інші вже «померли». 
Так от, коли кинулися купувати - виявилося, що купити техніку 
серйозних виробників можна тільки через четверті-п’яті руки. 
А нам потрібно десять або п’ятнадцять штук. І якщо вдасться 
купити у виробника або хоча б через одного посередника - це 
буде серйозна економія.

Запросив в область аудиторів з Міністерства охорони здоров’я 
- так в деяких лікарнях їх навіть на поріг не пустили. Охорона 
здоров’я має проблеми, і дуже серйозні, - а у головлікарів все 
добре. І вони не хочуть ніяких реформ. Тому що вони в оренду 
здали будинок - і туди зайшов приватник. Або вони самі поста-
вили УЗД, томограф... На Луганщині, при тому, що йде війна, 
ціни на медичні послуги - найвищі. Якщо у нас глибоке обсте-
ження на апараті МРТ коштує 14 тисяч, то в сусідніх областях 
- 4, 5, 6 тисяч.

Тому я не хочу відроджувати медицину - я хочу «народити» 
її наново. Обласна лікарня потрібна; при нашому населенні на 
підконтрольній території, тобто в межах одного мільйона осіб, 
потрібно мати 300 ліжок. Ми обов’язково маємо купити два 
МРТ. Один ми ставимо на дев’ять сільськогосподарських ра-
йонів у Старобільську; другий - на три міста-«кити»: Сєвєро-
донецьк, Лисичанськ, Рубіжне. І тоді пройти МРТ-обстеження 
коштуватиме не 14 тисяч. В ідеалі - безкоштовно, тому що це 
обласна лікарня, на обласному бюджеті. Ну, а якщо там якісь 
витратні матеріали (спеціальні речовини для створення чіткої 
картинки) - то на них піде тисяча, ну, півтори тисячі гривень. 
Тому що не буде монополізму...

* * *
Пролунав дзвінок з Києва, і губернатор, посилаючись на се-

кретність, попросив вийти. Коли він знову запросив у кабінет, 
було зрозуміло, що час сплив. Задав йому останнє запитання:

- Ви як глава регіону щось можете протиставити політиці 
віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка по відношен-
ню до переселенців, яких позбавляють то пенсій, то соціаль-
них виплат? Це ж відверте нехтування Конституцією, зну-
щання над людьми...

- Поламати цю систему я не можу. Я писав листи, спілкувався 
з ним неодноразово щодо цього питання. Пропонував варіанти. 
Просив: давайте ми не будемо чіпати пенсії. Згідно з Конститу-
цією, вона повинна надходити. Бо як же ми говоримо про єдину 
країну, якщо намагаємося відокремити, відрізати якісь шматки? 
Я думаю, ми з Павлом Розенком ще будемо зустрічатися, і кон-
структивне рішення знайдемо.
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 07 липня 2016 року № 400

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 27 липня 2016 року за № 36/1546

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА 
НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО 

РЕЗЕРВУ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ І ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», пункту 15 статті 19, статті 98 Кодексу ци-
вільного захисту України, Порядку створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 вересня  2015 року № 775, Указу Прези-
дента України від 09 лютого 2001 року № 80  «Про заходи щодо 
підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру», а також 
з метою своєчасного реагування на загрози та виникнення над-
звичайних ситуацій, недопущення нецільового використання 
регіонального матеріального резерву:

1. Затвердити Положення про формування номенклатури та 
надання звітності про використання регіонального матеріаль-
ного резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території Луганської області, що до-
дається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування 
в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня його державної 
реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області. 

3. Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації        
(Бєлишев О.В.) забезпечити оприлюднення цього розпоряджен-
ня в газеті «Вісник Луганщини».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Клименка Ю.Ю.

Голова обласної державної 
адміністрації – керівник обласної 
військово-цивільної адміністрації                        Ю.Г.ГАРБУЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації 
07 липня 2016 року № 400

ПОЛОЖЕННЯ
про формування номенклатури та надання звітності про використання регіонального матеріального резерву 
для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Луганської області

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 15 частини дру-

гої статті 19, статті 98 Кодексу цивільного захисту України та постано-
ви Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про за-
твердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 
для  запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

1.2. Положення визначає порядок формування номенклатури матері-
альних резервів (далі – номенклатура) та порядок надання звітності про 
використання регіонального матеріального резерву для запобігання 
виникнення і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 
Луганської області. 

ІІ. Порядок формування номенклатури 
матеріальних резервів.

2.1. Пропозиції щодо формування номенклатури та обсягів матері-
альних резервів (далі - пропозиції) подаються, з відповідними розра-
хунками та/або обґрунтуваннями,  структурними підрозділами Луган-
ської обласної державної адміністрації відповідно до функціональної 
направленості, підприємствами, установами і організаціями, які безпо-
середньо залучаються до проведення заходів з аварійно-рятувальних, 
пошукових та інших невідкладних робіт, а також забезпечення життє-
діяльності постраждалого населення, форма яких наведена у додатку.

2.2. Пропозиції подаються до управління з питань надзвичайних си-
туацій Луганської обласної державної адміністрації, яке на основі по-
даних пропозицій готує проект номенклатури.

2.3. Проект номенклатури розглядається регіональною комісією з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі 
–  комісія ТЕБ і НС). При позитивному висновку комісії ТЕБ і НС проект 
номенклатури проходить відповідну процедуру щодо затвердження її 
розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації.

2.4. Затверджена в установленому законом порядку номенклатура пе-
редається до виконання структурним підрозділам Луганської обласної 
державної адміністрації відповідно до функціональної направленості, 
підприємствам, установам і організаціям, які безпосередньо залуча-
ються до проведення заходів з аварійно-рятувальних, пошукових та 
інших невідкладних робіт, а також забезпечення життєдіяльності по-
страждалого населення. 

ІІІ. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву.
3.1. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву 

здійснюється відповідно до пункту 5 Порядку створення та викорис-
тання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 вересня 2015 р. № 775.

3.2. Графік створення та накопичення матеріального резерву розро-
бляється структурними підрозділами Луганської обласної державної 
адміністрації відповідно до функціональної спрямованості, відпові-
дальними за економічний розвиток регіону та затверджується розпо-
рядженням голови Луганської обласної державної адміністрації на від-
повідний рік.

3.3. Особи, відповідальні за зберігання матеріального резерву, по-
винні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання 
та готовності до використання матеріальних цінностей із складанням 
відповідних актів, які надаються управлінню з питань надзвичайних 
ситуацій Луганської обласної державної адміністрації для затверджен-
ня. Форма та терміни надання актів встановлюється та погоджується 
управлінням з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної дер-
жавної адміністрації та затверджується головою Луганської обласної 
державної адміністрації.

3.4. Зберігання матеріального резерву здійснюється на визначних або 
пристосованих до цього об’єктах, з урахуванням строків оперативної 
доставки резервів до можливих зон надзвичайних ситуацій.

3.5. Використання матеріального резерву для ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій допускається лише у разі недостатності чи по-
вного використання матеріальних резервів об’єктового і місцевого рів-
нів у повному обсязі.

3.6. Територіальним підрозділам міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади та їх структурним підрозділами матеріальні 
цінності з матеріального резерву надаються у разі недостатності або 
повного використання їх оперативних резервів.

3.7. Звернення до комісії  ТЕБ і НС про надання матеріальних цін-
ностей з матеріального резерву подається разом із супровідним листом, 
який має містити:

стислий опис обставин, що склалися в зоні загрози, або виникнення 
надзвичайної ситуації, з обов’язковим зазначенням  території небезпеч-
ної зони, кількості постраждалого населення, заходів та залучених сил 
і засобів до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
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робіт;

перелік та обсяги необхідних додаткових матеріальних цінностей;
розрахунки та обґрунтування щодо потреб у залученні додаткових 

матеріальних цінностей;
інформацію щодо головних розпорядників матеріальних цінностей;
інформацію щодо використання об’єктового та/або місцевого мате-

ріального резервів.
3.8. Поповнення матеріального резерву здійснюється невідкладно в 

межах встановлених асигнувань обласного бюджету.

ІV. Порядок та терміни надання звітності щодо використання мате-
ріального резерву

4.1. Головні розпорядники матеріального резерву звітують про вико-
ристання матеріальних цінностей у десятиденний термін перед голо-
вою Луганської обласної державної адміністрації. 

4.2. При звітуванні надаються копії документів, завірених  в установ-
леному порядку, а саме: 

наказів та/або розпоряджень головного розпорядника матеріального 
резерву;

шляхових листів, листів обліку роботи механізмів і агрегатів;
актів виконаних робіт;
інших документів, які підтверджують використання матеріальних 

цінностей та виконання визначених робіт.
4.3. Повторні звернення щодо виділення додаткових матеріальних 

цінностей з матеріального резерву розглядаються тільки після пись-
мового звітування головним розпорядником про використання попере-
дньо виділеного обсягу матеріальних цінностей.

Керівник апарату                                                                            І.М.КАЛІНІНА

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 13 липня 2016 року № 411

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 27 липня 2016 року за № 35/1545

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ (РЕГІОНАЛЬНУ) 
СПЕЦІАЛІЗОВАНУ СЛУЖБУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», відповідно до пункту 3 частини першої 
статті 25 Кодексу цивільного захисту України, підпунктів 1-3, 
5-8 пункту 8, підпункту 5 пункту 10 Положення про спеціалі-
зовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469, вра-
ховуючи розпорядження голови обласної державної адміністра-

ції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
25 вересня 2015 року № 445 «Про утворення територіальних 
(регіональних) спеціалізованих служб цивільного захисту», за-
реєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області 05 жовтня 2015 року за № 28/1488, з метою 
організації належного виконання завдань у сфері цивільного за-
хисту, своєчасного проведення спеціальних робіт і заходів та їх 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації 
13 липня 2016 року № 411

Положення
про територіальну (регіональну) спеціалізовану службу цивільного захисту матеріального забезпечення

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи – роботи, спрямо-

вані 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) єдина державна система цивільного захисту – сукупність органів 
управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих орга-
нів рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реаліза-
цію державної політики у сфері цивільного захисту;

3) захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (далі – за-
хисні споруди) – інженерні  споруди,  призначені для укриття  і тим-
часового захисту людей, техніки та майна від небезпеки, що може ви-
никнути або виникла внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, 
а також від  дії  засобів  ураження в особливий період. Захисні споруди  
поділяються на сховища та протирадіаційні укриття і є основним засо-
бом колективного захисту населення; 

4) ліквідація наслідків надзвичайної ситуації – проведення комплек-
су заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні робо-
ти, які здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спря-
мовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та 
збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зони надзвичайної 
ситуації;

5) надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території чи суб’єкті 
господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується по-
рушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена 
катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоо-
тією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небез-
печною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози 
життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраж-
далих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливос-
ті проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на 
ній господарської діяльності;

6) особливий період – період функціонування національної еко-
номіки, органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових 
формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організа-
цій, а також виконання громадянами України свого конституційного 
обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної ці-
лісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мо-
білізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно 
прихованої мобілізації чи з моменту введення  воєнного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і 
частково відбудовний період після закінчення воєнних дій; 

7) постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або 
природного характеру (далі – постраждалі) - особи, здоров’ю яких за-
подіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації;

8) сили цивільного захисту – аварійно-рятувальні формування, спе-
ціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені 
для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 
ліквідації надзвичайних ситуацій;

9) спеціальна розвідка – комплекс заходів, що організовуються і про-
водяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної си-
туації з метою одержання в повному обсязі відомостей про пожежну, 
інженерну, радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку тощо;

10) спеціалізована служба цивільного захисту – підприємства, уста-
нови, організації, об’єднані для виконання завдань у сфері цивільного 
захисту відповідної функціональної спрямованості;

11) «територіальна підсистема» вживається у значенні складової час-
тини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і 

до якої входять ланки територіальної підсистеми, органи управління та 
підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти госпо-
дарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

2. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та 
склад територіальної (регіональної) спеціалізованої служби цивільно-
го захисту матеріального забезпечення (далі – Спеціалізована служба), 
організацію управління нею та її функціонування.

3. Спеціалізована служба утворюється обласною державною адміні-
страцією шляхом об’єднання територіальних спеціалізованих служб 
матеріального забезпечення місцевого рівня та входить до складу сил 
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної систе-
ми цивільного захисту Луганської області.

4. Спеціалізована служба в своїй діяльності керується Консти-
туцією та законами України, Кодексом цивільного захисту України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими 
нормативно-правовими актами, які стосуються її діяльності, розпо-
рядженнями голови обласної державної адміністрації – керівника вій-
ськово-цивільної адміністрації та цим Положенням.

5. Спеціалізована служба призначена для виконання заходів щодо за-
безпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами си-
ровинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для прове-
дення першочергових робіт під час виникнення надзвичайних ситуацій 
в мирний час та особливий період в області, проведення спеціальних 
робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення в територіальній 
підсистемі єдиної державної системи цивільного захисту Луганської 
області.

6. Основними завданнями Спеціалізованої служби є:
1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації та 

цивільного захисту на особливий період;
2) здійснення заходів з переведення Спеціалізованої служби до функ-

ціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;
3) підготовка та здійснення контролю за готовністю територіальних 

спеціалізованих служб матеріального забезпечення місцевого рівня, 
об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення;

4) підтримання у готовності техніки та майна спеціального призна-
чення для виконання завдань із цивільного захисту в мирний час та осо-
бливий період;

5) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і захо-
дів із цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій та управління залученими підрозділами Спеці-
алізованої служби;

6) організація та взаємодія з органами управління та силами цивіль-
ного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи ци-
вільного захисту Луганської області, їх ланок, які залучаються до лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій;

7) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів Спеціа-
лізованої служби.

7. Спеціалізована служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози ви-

никнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту 
та маршрутів евакуації;

2) здійснює організаційні заходи щодо створення резерву матеріаль-
но-технічних засобів, пально-мастильних матеріалів, необхідних для 
реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період, 
на базі суб’єктів господарювання, які утворили такі служби;

3) організовує забезпечення органів управління і сил цивільного за-
хисту запасами сировинних, матеріально-технічних ресурсів для про-
ведення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та здійснення інших заходів, передбачених законодавством;

4) визначає потребу у матеріальних ресурсах, необхідних для про-
ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також 

забезпечення в територіальній підсистемі єдиної державної сис-
теми цивільного захисту Луганської області: 

1. Затвердити Положення про територіальну (регіональну) 
спеціалізовану службу цивільного захисту матеріального забез-
печення, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування 
в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня його державної 
реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації               
(Бєлишев О.В.) забезпечити оприлюднення цього розпоряджен-
ня в газеті «Вісник Луганщини».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Клименка Ю.Ю.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації                                           Ю.Г.ГАРБУЗ
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життєзабезпечення постраждалих, у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій.

8. Спеціалізована служба має право на:
1) отримання від районних державних адміністрацій, органів місце-

вого самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхід-
ної для проведення робіт із цивільного захисту;

2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання і їх 
територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідклад-
них робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3) встановлювати вимоги щодо додержання заходів безпеки для всіх 
осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації.

9. Спеціалізована служба здійснює виконання покладених на неї за-
вдань у тісній взаємодії з іншими територіальними (регіональними) 
спеціалізованими службами цивільного захисту області.

10. Спеціалізована служба має таку організаційну структуру:
1) керівник Спеціалізованої служби – 1 особа;
2) перший заступник керівника Спеціалізованої служби – начальник 

штабу – 1 особа;
3) заступник керівника Спеціалізованої служби – 1 особа;
4) штаб Спеціалізованої служби – 10 осіб, до складу якого входять 

такі робочі групи:
група з обробки, збору та аналізу інформації та підготовки рішень    

(2 особи);
група оповіщення та зв’язку (2 особи);
група з організації забезпечення пально-мастильними матеріалами 

та речовим майном (3 особи);
група з організації видачі матеріальних засобів (3 особи); 
5) територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту матері-

ального забезпечення місцевого рівня (15 служб);
6) сили і засоби, що додатково можуть залучатися, відповідно до 

чинного законодавства.
11. Органом управління Спеціалізованої служби є відповідний орган, 

визначений розпорядженням голови обласної державної адміністрації 
– керівника військово-цивільної адміністрації, до компетенції якого на-
лежать питання з реалізації на території області державної економічної, 
бюджетної, податкової та цінової політики.

12. Розподіл обов’язків між заступниками та іншими фахівцями Спе-
ціалізованої служби здійснюється шляхом розробки функціональних 
обов’язків для кожної посадової особи.

13. Спеціалізовану службу очолює керівник, визначений розпоря-
дженням голови обласної державної адміністрації – керівника військо-
во-цивільної адміністрації, який за основною посадою здійснює керів-
ництво структурного підрозділу облдержадміністрації з економічних 
питань.

14. Керівником Спеціалізованої служби утворюється штаб, який є 
його робочим органом, з числа посадових осіб і відповідальних праців-
ників відповідного органу управління та сил, організаційно об’єднаних 
у службу.

15. Перший заступник керівника – начальник штабу Спеціалізова-
ної служби призначається керівником Спеціалізованої служби із числа 
своїх заступників, який за основною посадою відповідає за питання, 
що пов’язані із забезпеченням реалізації на території області державної 
політики у сферах: соціально-економічного розвитку, регулювання цін 
і тарифів, інвестиційної діяльності та державно-приватного партнер-
ства.

У разі відсутності керівника Спеціалізованої служби здійснює керів-
ництво Спеціалізованою службою.

Посадовий склад штабу затверджує керівник Спеціалізованої служ-
би за поданням першого заступника керівника – начальника штабу.

16. Заступник керівника Спеціалізованої служби призначається ке-
рівником Спеціалізованої служби із числа керівництва Служби, що 
здійснює функції з управління автомобільними дорогами загального 
користування у Луганській області (за його згодою).

17. Керівник Спеціалізованої служби зобов’язаний:
1) здійснювати безпосереднє керівництво Спеціалізованою службою 

або через штаб;
2) забезпечувати комплектування сил та засобів Спеціалізованої 

служби;
3) забезпечувати ефективне виконання покладених на Спеціалізова-

ну службу завдань щодо реалізації державної політики в межах повно-
важень та приймати відповідні рішення щодо усунення недоліків і за-
кріплення позитивних тенденцій;

4) організовувати взаємодію Спеціалізованої служби з органами ви-
конавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями, науковими організаціями при розв’язанні питань, що 
стосуються сфери діяльності Спеціалізованої служби;

5) аналізувати, узагальнювати та підбивати підсумки діяльності 
Спеціалізованої служби;

6) подавати у встановленому порядку пропозиції щодо організації 
матеріально-технічного та фінансового забезпечення основної діяль-
ності Спеціалізованої служби.

18. Керівник Спеціалізованої служби має право:
приймати рішення, видавати накази, розпорядження та вказівки з 

питань виконання завдань і функціонування Спеціалізованої служби;
отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, покладе-

них на Спеціалізовану службу.
19. Спеціалізована служба у разі її залучення на період здійснення за-

ходів згідно з покладеними на неї завданнями оперативно підпорядко-
вується галузевій спеціалізованій службі матеріального забезпечення.

20. Функціонування Спеціалізованої служби здійснюється згідно з 
Кодексом цивільного захисту України у режимах повсякденного функ-
ціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзви-
чайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної держав-
ної системи цивільного захисту у таких режимах.

21. Переведення Спеціалізованої служби у режим функціонування 
в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміні-
страції, планів цивільного захисту на особливий період.

22. Спеціалізована служба провадить свою діяльність відповідно до 
планів основних заходів цивільного захисту області на рік.

23. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації наслідків  над-
звичайних ситуацій здійснюється Спеціалізованою службою на основі 
планів реагування на надзвичайні ситуації.

24. Облік працівників, техніки та майна, якими Спеціалізована служ-
ба укомплектована, ведеться завчасно органом її управління.

25. Підготовка Спеціалізованої служби проводиться згідно з:
Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та 

сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 червня 2013 року № 443;

Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України                                             
від 26 червня 2013 року № 444;

Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяль-
ність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ци-
вільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23 жовтня 2013 року № 819. 

26. Фінансування заходів Спеціалізованої служби здійснюється в по-
рядку, визначеному чинним законодавством.

Керівник апарату                                                                     І.М.КАЛІНІНА

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації                                                      В.Ф.МИРОШНИЧЕНКО

05 липня 2016 р.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 13 липня 2016 року № 412

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 27 липня 2016 року за № 34/1544

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ (РЕГІОНАЛЬНУ) 
СПЕЦІАЛІЗОВАНУ СЛУЖБУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТОРГІВЛІ ТА ХАРЧУВАННЯ 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», відповідно до пункту 3 частини першої 
статті 25 Кодексу цивільного захисту України, підпунктів 1-3, 

5-8 пункту 8, підпункту 9 пункту 10 Положення про спеціалі-
зовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469, вра-
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ховуючи розпорядження голови обласної державної адміністра-
ції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
25 вересня 2015 року № 445 «Про утворення територіальних 
(регіональних) спеціалізованих служб цивільного захисту», за-
реєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області 05 жовтня 2015 року за № 28/1488, з метою 
організації належного виконання завдань у сфері цивільного за-
хисту, своєчасного проведення спеціальних робіт і заходів та їх 
забезпечення в територіальній підсистемі єдиної державної сис-
теми цивільного захисту Луганської області: 

1. Затвердити Положення про територіальну (регіональну) 
спеціалізовану службу цивільного захисту торгівлі та харчу-
вання, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування 
в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня його державної 
реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації    
(Бєлишев О.В.) забезпечити оприлюднення цього розпоряджен-
ня в газеті «Вісник Луганщини».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника  голови  облдержадміністрації  Клименка Ю.Ю.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації                                           Ю.Г.ГАРБУЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації 
13 липня 2016 року № 412

Положення
про територіальну (регіональну) спеціалізовану службу цивільного захисту торгівлі та харчування 

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи – роботи, спрямо-
вані 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) єдина державна система цивільного захисту – сукупність органів 
управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих орга-
нів рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реаліза-
цію державної політики у сфері цивільного захисту;

3) захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (далі – за-
хисні споруди) – інженерні  споруди,  призначені для укриття  і тим-
часового захисту людей, техніки та майна від небезпеки, що може ви-
никнути або виникла внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, 
а також від  дії  засобів  ураження в особливий період. Захисні споруди  
поділяються на сховища та протирадіаційні укриття і є основним засо-
бом колективного захисту населення; 

4) ліквідація наслідків надзвичайної ситуації – проведення комплек-
су заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні робо-
ти, які здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спря-
мовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та 
збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зони надзвичайної 
ситуації;

5) надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території чи суб’єкті 
господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується по-
рушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена 
катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоо-
тією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небез-
печною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози 
життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраж-
далих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливос-
ті проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на 
ній господарської діяльності;

6) особливий період – період функціонування національної еко-
номіки, органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових 
формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організа-
цій, а також виконання громадянами України свого конституційного 
обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної ці-
лісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мо-
білізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно 
прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і 
частково відбудовний період після закінчення воєнних дій; 

7) постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або 
природного характеру (далі – постраждалі) - особи, здоров’ю яких за-
подіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації;

8) сили цивільного захисту – аварійно-рятувальні формування, спе-
ціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені 
для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 
ліквідації надзвичайних ситуацій;

9) спеціалізована служба цивільного захисту – підприємства, уста-
нови, організації, об’єднані для виконання завдань у сфері цивільного 
захисту відповідної функціональної спрямованості;

10) «територіальна підсистема» вживається у значенні складової час-
тини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і 
до якої входять ланки територіальної підсистеми, органи управління та 
підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти госпо-
дарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

2. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та 
склад територіальної (регіональної) спеціалізованої служби цивільного 
захисту торгівлі та харчування (далі – Спеціалізована служба), органі-
зацію управління нею та її функціонування.

3. Спеціалізована служба утворюється обласною державною адміні-
страцією шляхом об’єднання територіальних спеціалізованих служб 
торгівлі та харчування місцевого рівня та входить до складу сил ци-
вільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Луганської області.

4. Спеціалізована служба в своїй діяльності керується Конституці-
єю та законами України, Кодексом цивільного захисту України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими норматив-
но-правовими актами, які стосуються її діяльності, розпорядженнями 
голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивіль-
ної адміністрації та цим Положенням.

5. Спеціалізована служба призначена для виконання заходів щодо 
забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необ-
хідності під час виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час та 
особливий період в області, проведення спеціальних робіт і заходів із 
цивільного захисту та їх забезпечення в територіальній підсистемі єди-
ної державної системи цивільного захисту Луганської області.

6. Основними завданнями Спеціалізованої служби є:
1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, 

планів цивільного захисту на особливий період;
2) здійснення заходів з переведення Спеціалізованої служби до функ-

ціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;
3) підготовка та здійснення контролю за готовністю територіаль-

них спеціалізованих служб торгівлі та харчування місцевого рівня, 
об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення;

4) підтримання у готовності майна спеціального призначення для 
виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий 
період;

5) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і захо-
дів із цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій та управління залученими підрозділами Спеці-
алізованої служби;

6) організація та взаємодія з органами управління та силами цивіль-
ного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи ци-
вільного захисту Луганської області, їх ланок, які залучаються до лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій;

7) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів Спеціа-
лізованої служби.

7. Спеціалізована служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та здійснює заходи щодо захисту продовольства і про-
мислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичай-
них ситуацій;

2) організовує закладення продовольства до захисних споруд цивіль-
ного захисту та на пункти управління;
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3) забезпечує:
продовольством і промисловими товарами першої необхідності осо-

бовий склад сил цивільного захисту під час проведення аварійно-ря-
тувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій;

речовим майном пункти санітарної обробки людей;
створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, 

необхідних для життєзабезпечення постраждалих, у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для прове-
дення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєза-
безпечення постраждалих, у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

8. Спеціалізована служба має право на:

1) отримання від районних державних адміністрацій, органів місце-
вого самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхід-
ної для проведення робіт із цивільного захисту;

2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання і їх 
територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідклад-
них робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3) встановлювати вимоги щодо додержання заходів безпеки для всіх 
осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації.

9. Спеціалізована служба здійснює виконання покладених на неї за-
вдань у тісній взаємодії з іншими територіальними (регіональними) 
спеціалізованими службами цивільного захисту області.

10. Спеціалізована служба має таку організаційну структуру:
1) керівник Спеціалізованої служби – 1 особа;
2) перший заступник керівника – начальник штабу Спеціалізованої 

служби – 1 особа;
3) заступник керівника Спеціалізованої служби – 1 особа;
4) штаб Спеціалізованої служби – 10 осіб, до складу якого входять 

такі робочі групи:
група з обробки, збору та аналізу інформації та підготовки рішень       

(2 особи);
група оповіщення та зв’язку (2 особи);
група з організації харчування сил цивільного захисту (3 особи);
група з організації харчування постраждалого населення (3 особи); 
5) територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту торгівлі 

та харчування місцевого рівня (15 служб);
6) сили і засоби, що додатково можуть залучатися, відповідно до 

чинного законодавства.

11. Органом управління Спеціалізованої служби є структурний під-
розділ обласної державної адміністрації, до компетенції якого нале-
жать питання з реалізації на території області державної економічної, 
бюджетної, податкової та цінової політики.

12. Розподіл обов’язків між заступниками та іншими фахівцями Спе-
ціалізованої служби здійснюється шляхом розробки функціональних 
обов’язків для кожної посадової особи.

13. Спеціалізовану службу очолює керівник, визначений розпо-
рядженням голови обласної державної адміністрації – керівника вій-
ськово-цивільної адміністрації, до функціональних обов’язків якого за 
основною посадою відносяться питання із забезпечення реалізації на 
території області державної політики у сфері підприємницької діяль-
ності, торгівлі, громадського харчування та побутових послуг. 

14. Керівником Спеціалізованої служби утворюється штаб, який є 
його робочим органом, з числа посадових осіб і відповідальних праців-
ників відповідного органу управління та сил, організаційно об’єднаних 
у Спеціалізовану службу.

15. Перший заступник керівника – начальник штабу Спеціалізова-
ної служби призначається керівником Спеціалізованої служби із числа 
своїх заступників, який за основною посадою відповідає за питання, 
що пов’язані із забезпеченням реалізації на території області державної 
цінової політики та у сфері торгівлі, громадського харчування та по-
бутових послуг.

У разі відсутності керівника Спеціалізованої служби здійснює керів-
ництво Спеціалізованою службою.

Посадовий склад штабу затверджує керівник Спеціалізованої служ-
би за поданням заступника керівника – начальника штабу.

16. Заступник керівника Спеціалізованої служби призначається ке-
рівником Спеціалізованої служби із числа керівництва одного з най-
більш великих підприємств області із виробництва хліба та хлібобу-

лочних виробів (за його згодою).

17. Керівник Спеціалізованої служби зобов’язаний:
1) здійснювати безпосереднє керівництво Спеціалізованою службою 

або через штаб;
2) забезпечувати комплектування сил та засобів Спеціалізованої 

служби;
3) забезпечувати ефективне виконання покладених на Спеціалізова-

ну службу завдань щодо реалізації державної політики в межах повно-
важень та приймати відповідні рішення щодо усунення недоліків і за-
кріплення позитивних тенденцій;

4) організовувати взаємодію Спеціалізованої служби з органами ви-
конавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями, науковими організаціями при розв’язанні питань, що 
стосуються сфери діяльності Спеціалізованої служби;

5) аналізувати, узагальнювати та підбивати підсумки діяльності 
Спеціалізованої служби;

6) подавати у встановленому порядку пропозиції щодо організації 
матеріально-технічного та фінансового забезпечення основної діяль-
ності Спеціалізованої служби.

 
18. Керівник Спеціалізованої служби має право:
приймати рішення, видавати накази, розпорядження та вказівки з 

питань виконання завдань і функціонування Спеціалізованої служби;
отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, покладе-

них на Спеціалізовану службу.
 
19. Спеціалізована служба у разі її залучення на період здійснення 

заходів згідно з покладеними на неї завданнями оперативно підпоряд-
ковується галузевій спеціалізованій службі торгівлі та харчування.

20. Функціонування Спеціалізованої служби здійснюється згідно з 
Кодексом цивільного захисту України у режимах повсякденного функ-
ціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзви-
чайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної держав-
ної системи цивільного захисту у таких режимах.

21. Переведення Спеціалізованої служби у режим функціонування 
в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміні-
страції, планів цивільного захисту на особливий період.

22. Спеціалізована служба провадить свою діяльність відповідно до 
планів основних заходів цивільного захисту області на рік.

23. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації наслідків  над-
звичайних ситуацій здійснюється Спеціалізованою службою на основі 
планів реагування на надзвичайні ситуації.

24. Облік працівників, техніки та майна, якими Спеціалізована служ-
ба укомплектована, ведеться завчасно відповідним органом управлін-
ня.

25. Підготовка Спеціалізованої служби проводиться згідно з:
Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та 

сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 червня 2013 року № 443;

Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних си-
туаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 
червня 2013 року № 444;

Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяль-
ність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань  ци-
вільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23 жовтня 2013 року № 819. 

26. Фінансування заходів Спеціалізованої служби здійснюється в по-
рядку, визначеному чинним законодавством.

Керівник апарату                                                                     І.М.КАЛІНІНА

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації                                                      В.Ф.МИРОШНИЧЕНКО

05 липня 2016 р.


