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Привітання Юрія Гарбуза з Днем захисника України
десятки тисяч українців стали біженцями у своїй 
країні.

Тим гостріше у цей день – День захисника України 
– відчуваються біль та гордість у наших серцях. Біль 
від непоправних втрат та гордість за Ваш щоденний  
подвиг!

Українські воїни дали гідну відсіч російському 
агресору, мужньо та героїчно захищають східний 
кордон України – нашу рідну Луганщину.

Саме тому вся країна вшановує своїх героїв під гас-
лом: «Сила Нескорених!».

Вічна пам’ять всім полеглим на полі бою! Їх імена 
назавжди викарбувані на скрижалях героїчної історії 
Української держави!

Бажаю всім захисникам України незламності духу, 
віри у нашу спільну перемогу, мирного неба над го-
ловою! Нехай Богородиця своїм святим покровом 
нас завжди оберігає!

Слава Україні!

З повагою,

Голова Луганської обласної
державної адміністрації – керівник
обласної військово-цивільної 
адміністрації                                         Юрій Гарбуз

Шановні військовослужбовці!

У багатому на подвиги літописі українського воїн-
ства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника 
Вітчизни, – зазначив Президент України Петро По-
рошенко під час обговорення можливої дати свята 
на честь воїнів, які боронять Україну. Проте таким 
днем стало 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богороди-
ці, небесної покровительниці воїнів-захисників ще з 
козацьких часів.

Україна – мирна держава, яка ніколи не воювала за 
чужі землі, але сама неодноразово ставала об’єктом 
збройної агресії. На жаль,  ми знову змушені проти-
стояти ворожій навалі, захищаючи незалежність на-
шої країни. Знову лунають постріли, гинуть люди, 

Юрій Гарбуз привітав з Днем захисника 
України військовослужбовців 93-ої окремої 

гвардійської механізованої бригади
З Днем захисника України військовослужбовців 

93-ої окремої гвардійської механізованої Харківської 
бригади привітав голова Луганської обласної дер-
жавної адміністрації – керівник військово-цивільної 
адміністрації Юрій Гарбуз.

«День захисника України – державне свято вша-
нування мужності та героїзму українського воїнства 
– повною мірою характеризує бойовий шлях вашої 
бригади, – звернувся до військових Юрій Гарбуз. – 
Ви честь, сила і гордість нашої армії, приклад для 
підростаючих поколінь!». 

Голова облдержадміністрації вручив почесну від-
знаку Луганської області «За розвиток регіону», по-
чесні грамоти і листи подяки кращим бійцям, а та-
кож передав армійцям солодощі від дітей.

93-я окрема гвардійська механізована Харківська 
бригада з березня 2014 року з честю несе службу на 
Сході України. У важких боях під Карлівкою, Перво-
майськом, Пісками, Іловайськом, Дебальцевим, під 
час оборони Донецького аеропорту бійці 93-ої бри-
гади завоювали героїчну славу і вкотре підтвердили 

почесне право носити високе звання гвардійської. 
За героїзм і мужність більше 700 військовослуж-

бовців цієї бригади відзначені державними нагоро-
дами. На жаль, 190 бійців віддали свої життя при ви-
конанні бойових завдань. Навіки залишаться у лавах 
ЗСУ Сергій Колодій і Олександр Лавриненко, удо-
стоєні звання «Герой України» (посмертно). 

«У пам’ять про полеглих на полі бою з вірою у пере-
могу ви захищаєте незалежність, суверенітет і тери-
торіальну цілісність нашої країни. Міцного здоров’я 
Вам, товариші офіцери, сержанти, солдати, незлам-
ності духу, мирного неба над головою!», – побажав 
бійцям 93-ої бригади у переддень державного свята 
Дня захисника України Юрій Гарбуз.
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 28 вересня 2016 року № 560

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 07 жовтня 2016 року за № 53/1563

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ (РЕГІОНАЛЬНУ) 
ТЕХНІЧНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ СЛУЖБУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

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 10 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 
захисту, забезпечення та своєчасного проведення спеціальних 
робіт і заходів в територіальній підсистемі єдиної державної 
системи цивільного захисту Луганської області: 

1. Затвердити Положення про територіальну (регіональну) 
технічну спеціалізовану службу цивільного захисту, що дода-
ється.

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 
28 вересня 2016 року № 560

Положення
про територіальну (регіональну) спеціалізовану службу енергетики цивільного захисту 

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому зна-
ченні:

1) аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи – 
роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист населення, 
уникнення руйнувань і матеріальних збитків, локалізацію зони 
впливу небезпечних чинників, ліквідацію чинників, що уне-
можливлюють проведення таких робіт або загрожують життю 
рятувальників;

2) єдина державна система цивільного захисту – сукуп-
ність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та 
організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у 
сфері цивільного захисту;

3) захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборо-
ни) (далі – захисні споруди) – інженерні  споруди,  призначені 
для укриття  і тимчасового захисту людей, техніки та майна від 
небезпеки, що може виникнути або виникла внаслідок надзви-
чайних ситуацій у мирний час, а також від  дії  засобів  ураження 
в особливий період. Захисні споруди  поділяються на сховища 
та протирадіаційні укриття і є основним засобом колективного 
захисту населення; 

4) ліквідація наслідків надзвичайної ситуації – прове-
дення комплексу заходів, зокрема аварійно-рятувальні та інші 
невідкладні роботи, які здійснюються у разі виникнення над-
звичайної ситуації і спрямовані на припинення дії небезпечних 
факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а та-
кож локалізацію її зони;

5) надзвичайна ситуація – обстановка на окремій терито-
рії чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка 
характеризується порушенням нормальних умов життєдіяль-
ності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, 
стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосу-
ванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що 
призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або 
здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, 
завдання значних матеріальних збитків, неможливості прожи-
вання населення на такій території (перебування на об’єкті) та 
провадження господарської діяльності;

6) особливий період – період функціонування національ-
ної економіки, органів державної влади, інших державних орга-
нів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, 
інших військових формувань, сил цивільного захисту, підпри-
ємств, установ і організацій, а також виконання громадянами 
свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, неза-
лежності та територіальної цілісності, який настає з моменту 
оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або до-
ведення 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 техно-
генного або природного характеру (далі – постраждалі) – особи, 
здоров’ю яких заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуа-
ції;

8) сили цивільного захисту – аварійно-рятувальні фор-
мування, спеціалізовані служби та інші підрозділи цивільного 
захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;

9) спеціалізована служба цивільного захисту – підприєм-
ства, установи, організації, об’єднані для виконання завдань у 
сфері цивільного захисту відповідної функціональної спрямо-
ваності;

10) територіальна підсистема – складова частина єдиної 
державної системи цивільного захисту, яка створюється в Ав-
тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севасто-
полі і до якої входять ланки територіальної підсистеми, органи 
управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, від-
повідні суб’єкти господарювання, які виконують завдання ци-
вільного захисту.

2. Це Положення визначає основні завдання, порядок 
утворення та склад територіальної (регіональної) технічної спе-
ціалізованої служби цивільного захисту (далі – Спеціалізована 
служба), організацію управління нею та її функціонування.

3. Спеціалізована служба утворюється обласною дер-
жавною адміністрацією шляхом об’єднання територіальних 
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технічних спеціалізованих служб місцевого рівня та входить до 
складу сил цивільного захисту територіальної підсистеми єди-
ної державної системи цивільного захисту Луганської області.

4. Спеціалізована служба в своїй діяльності керується 
Конституцією та законами України, Кодексом цивільного за-
хисту України, актами Президента України та Кабінету Мі-
ністрів України, іншими нормативно-правовими актами, які 
стосуються її діяльності, розпорядженнями голови обласної 
державної адміністрації – керівника обласної військово-цивіль-
ної адміністрації (далі – голова) та цим Положенням.

5. Спеціалізована служба призначена для проведення за-
ходів щодо технічного забезпечення, зокрема:

          1) здійснення аварійно-рятувальних та інших невід-
кладних робіт при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій в 
мирний час та особливий період в області;

          2) здійснення спеціальних робіт і заходів із цивільного 
захисту в територіальній підсистемі єдиної державної системи 
цивільного захисту Луганської області.

6. Основними завданнями Спеціалізованої служби є:

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичай-
ні ситуації та цивільного захисту на особливий період;

2) здійснення заходів з переведення Спеціалізованої 
служби до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та 
особливого періоду;

3) підготовка та здійснення контролю за готовністю те-
риторіальних технічних спеціалізованих служб місцевого рів-
ня, об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпе-
чення;

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

5) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних 
робіт і заходів із цивільного захисту та їх забезпечення під час 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління залу-
ченими підрозділами Спеціалізованої служби;

6) організація та взаємодія з органами управління та 
силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Луганської області, їх 
ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій;

7) створення та поповнення матеріальних та інших ре-
сурсів Спеціалізованої служби.

7. Спеціалізована служба відповідно до покладених на 
неї завдань:

     1) організовує ремонт техніки, механізмів, приладів та ін-
ших технічних засобів, що вийшли з ладу під час здійснення 
заходів із цивільного захисту;

 
     2) здійснює евакуацію пошкодженої та несправної техніки 

до збірних пунктів пошкоджених машин та ремонтних підпри-
ємств;

 
     3) здійснює постачання запасних частин і ремонтних мате-

ріалів до ремонтних підприємств;

     4)  визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних 
для технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних 
та інших невідкладних робіт.

 
8. Спеціалізована служба має право на:

1) отримання від районних державних адміністрацій, ор-
ганів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання 
інформації, необхідної для проведення робіт із цивільного за-
хисту;

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

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

9. Спеціалізована служба здійснює виконання покладе-
них на неї завдань у тісній взаємодії з іншими територіальними 
(регіональними) спеціалізованими службами цивільного захис-
ту області.

10. Спеціалізована служба має таку організаційну струк-
туру:

1) керівник – 1 особа;
2) перший заступник керівника – начальник штабу – 1 

особа;

3) заступник керівника  – 1 особа;

4) штаб – 10 осіб, до складу якого входять такі робочі гру-
пи:

з обробки, збору, аналізу інформації та підготовки рішень (2 
особи);

          оповіщення та зв’язку (2 особи);
організації ремонту техніки, механізмів, приладів та інших 

технічних засобів (3 особи);
організації забезпечення пально-мастильними матеріалами (3 

особи);

5) територіальні технічні спеціалізовані служби цивіль-
ного захисту місцевого рівня (15 служб);

6) сили і засоби,  що додатково можуть залучатися відпо-
відно до чинного законодавства.

11. Органом управління Спеціалізованої служби є струк-
турний підрозділ обласної державної адміністрації, до компе-
тенції якого належать питання з реалізації на території області 
державної політики у сфері транспорту,  дорожнього господар-
ства та зв’язку.

12. Розподіл обов’язків між заступниками керівника та ін-
шими фахівцями Спеціалізованої служби здійснюється шляхом 
розробки функціональних обов’язків для кожної посадової осо-
би.

13. Спеціалізовану службу очолює керівник, визначений 
розпорядженням голови, до функціональних обов’язків якого за 
основною посадою відносяться питання з реалізації на терито-
рії області державної політики у сфері транспорту,  дорожнього 
господарства та зв’язку.

14. Керівником Спеціалізованої служби утворюється 
штаб (робочий орган) з числа посадових осіб і працівників від-
повідного органу управління та сил, організаційно об’єднаних 
у Спеціалізовану службу.

15. Перший заступник керівника – начальник штабу Спе-
ціалізованої служби призначається керівником із числа своїх 
заступників, який за основною посадою відповідає за питання, 
пов’язані з реалізацією на території області державної політики 
у сфері транспорту та  зв’язку.

У разі відсутності керівника здійснює керівництво Спеціалі-
зованою службою.

Посадовий склад штабу затверджує керівник Спеціалізованої 
служби за поданням першого заступника керівника – началь-
ника штабу.

16. Заступник керівника Спеціалізованої служби призна-
чається керівником із числа керівництва одного з найбільш ве-
ликих підприємств транспорту області (за його згодою).

17. Керівник Спеціалізованої служби зобов’язаний:

1) здійснювати керівництво Спеціалізованою службою 
безпосередньо або через штаб;

2) забезпечувати комплектування сил та засобів Спеціа-
лізованої служби;

3) забезпечувати ефективне виконання покладених на 
Спеціалізовану службу завдань щодо реалізації державної по-
літики в межах повноважень та приймати відповідні рішення 
щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;
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4) організовувати взаємодію Спеціалізованої служби з 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, громадськими об’єднаннями, науковими організаціями при 
розв’язанні питань, що стосуються сфери діяльності Спеціалі-
зованої служби;

5) аналізувати, узагальнювати та підбивати підсумки ді-
яльності Спеціалізованої служби;

6) подавати в установленому порядку пропозиції щодо 
організації матеріально-технічного та фінансового забезпечен-
ня основної діяльності Спеціалізованої служби.

18. Керівник Спеціалізованої служби має право:

1) приймати рішення, видавати накази, розпорядження та вка-
зівки з питань виконання завдань і функціонування Спеціалізо-
ваної служби;

2) отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, 
покладених на Спеціалізовану службу.

19. Спеціалізована служба у разі її залучення на період 
здійснення заходів згідно з покладеними на неї завданнями опе-
ративно підпорядковується галузевій технічній спеціалізованій 
службі.

20. Функціонування Спеціалізованої служби здійснюєть-
ся згідно з Кодексом цивільного захисту України у режимах по-
всякденного функціонування, підвищеної готовності, надзви-
чайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних 
завдань і заходів єдиної державної системи цивільного захисту 
у таких режимах.

21. Переведення Спеціалізованої служби у режим функці-
онування в умовах особливого періоду здійснюється відповід-

но до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
обласної державної адміністрації, планів цивільного захисту на 
особливий період.

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

23. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації на-
слідків  надзвичайних ситуацій здійснюються Спеціалізованою 
службою на основі планів реагування на надзвичайні ситуації.

24. Облік працівників, техніки та майна, якими Спеціалі-
зована служба укомплектована, ведеться завчасно відповідним 
органом її управління.

25. Підготовка Спеціалізованої служби проводиться згід-
но з:

Порядком підготовки до дій за призначенням органів управ-
ління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Ка-
бінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443;

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

Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, 
діяльність яких   пов’язана   з   організацією  і   здійсненням  за-
ходів  з  питань  цивільного захисту, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819. 

26. Фінансування заходів Спеціалізованої служби здій-
снюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

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 28 вересня 2016 року № 561

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 07 жовтня 2016 року за № 54/1564
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ 

(РЕГІОНАЛЬНУ) СПЕЦІАЛІЗОВАНУ СЛУЖБУ ЕНЕРГЕТИКИ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

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 1               пункту 10 Положення про спе-
ціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469, 
враховуючи розпорядження голови обласної державної адміні-
страції – 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 
захисту, забезпечення та своєчасного проведення спеціальних 
робіт і заходів в територіальній підсистемі єдиної державної 
системи цивільного захисту Луганської області: 

1. Затвердити Положення про територіальну (регіональну) 
спеціалізовану службу енергетики цивільного захисту, 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 
28 вересня 2016 року № 561

Положення
про територіальну (регіональну) спеціалізовану службу енергетики цивільного захисту 

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому зна-
ченні:

1) аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи – 
роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист населення, 
уникнення руйнувань і матеріальних збитків, локалізацію зони 
впливу небезпечних чинників, ліквідацію чинників, що уне-

можливлюють проведення таких робіт або загрожують життю 
рятувальників;

2) єдина державна система цивільного захисту – сукуп-
ність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та 
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організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у 
сфері цивільного захисту;

3) захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборо-
ни) (далі – захисні споруди) – інженерні  споруди,  призначені 
для укриття  і тимчасового захисту людей, техніки та майна від 
небезпеки, що може виникнути або виникла внаслідок надзви-
чайних ситуацій у мирний час, а також від  дії  засобів  ураження 
в особливий період. Захисні споруди  поділяються на сховища 
та протирадіаційні укриття і є основним засобом колективного 
захисту населення; 

4) ліквідація наслідків надзвичайної ситуації – прове-
дення комплексу заходів, зокрема аварійно-рятувальні та інші 
невідкладні роботи, які здійснюються у разі виникнення над-
звичайної ситуації і спрямовані на припинення дії небезпечних 
факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а та-
кож локалізацію її зони;

5) надзвичайна ситуація – обстановка на окремій терито-
рії чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка 
характеризується порушенням нормальних умов життєдіяль-
ності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, 
стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосу-
ванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що 
призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або 
здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, 
завдання значних матеріальних збитків, неможливості прожи-
вання населення на такій території (перебування на об’єкті) та 
провадження господарської діяльності;

6) особливий період – період функціонування національ-
ної економіки, органів державної влади, інших державних орга-
нів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, 
інших військових формувань, сил цивільного захисту, підпри-
ємств, установ і організацій, а також виконання громадянами 
свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, неза-
лежності та територіальної цілісності, який настає з моменту 
оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або до-
ведення 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 техно-
генного або природного характеру (далі – постраждалі) – особи, 
здоров’ю яких заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуа-
ції;

8) сили цивільного захисту – аварійно-рятувальні фор-
мування, спеціалізовані служби та інші підрозділи цивільного 
захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;

9) спеціалізована служба цивільного захисту – підприєм-
ства, установи, організації, об’єднані для виконання завдань у 
сфері цивільного захисту відповідної функціональної спрямо-
ваності;

10) територіальна підсистема – складова частина єдиної 
державної системи цивільного захисту, яка створюється в Ав-
тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севасто-
полі і до якої входять ланки територіальної підсистеми, органи 
управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, від-
повідні суб’єкти господарювання, які виконують завдання ци-
вільного захисту.

2. Це Положення визначає основні завдання, порядок 
утворення та склад територіальної (регіональної) спеціалізова-
ної служби енергетики цивільного захисту (далі – Спеціалізова-
на служба), організацію управління нею та її функціонування.

3. Спеціалізована служба утворюється обласною держав-
ною адміністрацією шляхом об’єднання територіальних спе-
ціалізованих служб енергетики місцевого рівня та входить до 
складу сил цивільного захисту територіальної підсистеми єди-
ної державної системи цивільного захисту Луганської області.

4. Спеціалізована служба в своїй діяльності керується 
Конституцією та законами України, Кодексом цивільного за-
хисту України, актами Президента України та Кабінету Мі-
ністрів України, іншими нормативно-правовими актами, які 
стосуються її діяльності, розпорядженнями голови обласної 
державної адміністрації – керівника обласної військово-цивіль-

ної адміністрації (далі – голова) та цим Положенням.

5. Спеціалізована служба призначена для проведення за-
ходів щодо енергетичного забезпечення, зокрема:

          1) здійснення аварійно-рятувальних та інших невід-
кладних робіт при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій в 
мирний час та особливий період в області;

          2) здійснення спеціальних робіт і заходів із цивільного 
захисту в територіальній підсистемі єдиної державної системи 
цивільного захисту Луганської області.

6. Основними завданнями Спеціалізованої служби є:

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичай-
ні ситуації та цивільного захисту на особливий період;

2) здійснення заходів з переведення Спеціалізованої 
служби до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та 
особливого періоду;

3) підготовка та здійснення контролю за готовністю те-
риторіальних технічних спеціалізованих служб місцевого рів-
ня, об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпе-
чення;

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

5) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних 
робіт і заходів із цивільного захисту та їх забезпечення під час 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління залу-
ченими підрозділами Спеціалізованої служби;

6) організація та взаємодія з органами управління та 
силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Луганської області, їх 
ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій;

7) створення та поповнення матеріальних та інших ре-
сурсів Спеціалізованої служби.

7. Спеціалізована служба відповідно до покладених на 
неї завдань:

1) організовує і проводить аварійно-відновлювальні ро-
боти на пошкоджених об’єктах мережі електропостачання;

           2) забезпечує енергопостачання сил цивільного захисту 
під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідклад-
них робіт, у тому числі з використанням автономних джерел 
енергопостачання (у разі їх наявності);

           3) забезпечує енергопостачання суб’єктів господарюван-
ня, що забезпечують життєдіяльність населення;

      4) визначає шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання 
паливно-енергетичного комплексу внаслідок виникнення над-
звичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхід-
них для проведення аварійно-рятувальних та інших невідклад-
них робіт, а також повного відновлення їх функціонування;

      5) координує заходи, які здійснюються суб’єктами госпо-
дарювання незалежно від форми власності, щодо дотримання 
встановленого режиму світломаскування в особливий період.

 
8. Спеціалізована служба має право на:

1) отримання від районних державних адміністрацій, ор-
ганів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання 
інформації, необхідної для проведення робіт із цивільного за-
хисту;

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

3) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки 
для всіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації.
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9. Спеціалізована служба здійснює виконання покладе-
них на неї завдань у тісній взаємодії з іншими територіальними 
(регіональними) спеціалізованими службами цивільного захис-
ту області.

10. Спеціалізована служба має таку організаційну струк-
туру:

1) керівник – 1 особа;

2) перший заступник керівника – начальник штабу – 1 
особа;

3) заступник керівника  – 1 особа;

4) штаб – 10 осіб, до складу якого входять такі робочі гру-
пи:

з обробки, збору, аналізу інформації та підготовки рішень (2 
особи);

          оповіщення та зв’язку (2 особи);
організації енергопостачання (3 особи);
організації забезпечення пально-мастильними матеріалами (3 

особи);

5) територіальні спеціалізовані служби енергетики ци-
вільного захисту місцевого рівня (15 служб);

6) сили і засоби,  що додатково можуть залучатися відпо-
відно до чинного законодавства.

11. Органом управління Спеціалізованої служби є струк-
турний підрозділ обласної державної адміністрації, до компе-
тенції якого належать питання з реалізації на території області 
державної політики у сфері промисловості, паливно-енергетич-
ного комплексу та енергозбереження.  

12. Розподіл обов’язків між заступниками керівника та ін-
шими фахівцями Спеціалізованої служби здійснюється шляхом 
розробки функціональних обов’язків для кожної посадової осо-
би.

13. Спеціалізовану службу очолює керівник, визначений 
розпорядженням голови, до функціональних обов’язків якого за 
основною посадою відносяться питання з реалізації на терито-
рії області державної політики у сфері промисловості, паливно-
енергетичного комплексу та енергозбереження.  

14. Керівником Спеціалізованої служби утворюється 
штаб (робочий орган) з числа посадових осіб і працівників від-
повідного органу управління та сил, організаційно об’єднаних 
у Спеціалізовану службу.

15. Перший заступник керівника – начальник штабу Спе-
ціалізованої служби призначається керівником із числа своїх 
заступників, який за основною посадою відповідає за питання, 
пов’язані з реалізацією на території області державної політики 
у сфері паливно-енергетичного комплексу та енергозбережен-
ня.  

У разі відсутності керівника здійснює керівництво Спеціалі-
зованою службою.

Посадовий склад штабу затверджує керівник Спеціалізованої 
служби за поданням першого заступника керівника – началь-
ника штабу.

16. Заступник керівника Спеціалізованої служби призна-
чається керівником із числа керівництва одного з найбільш ве-
ликих підприємств у паливно-енергетичному комплексі області 
(за його згодою).

17. Керівник Спеціалізованої служби зобов’язаний:

1) здійснювати керівництво Спеціалізованою службою 
безпосередньо або через штаб;

2) забезпечувати комплектування сил та засобів Спеціа-
лізованої служби;

3) забезпечувати ефективне виконання покладених на 

Спеціалізовану службу завдань щодо реалізації державної по-
літики в межах повноважень та приймати відповідні рішення 
щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;

4) організовувати взаємодію Спеціалізованої служби з 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, громадськими об’єднаннями, науковими організаціями при 
розв’язанні питань, що стосуються сфери діяльності Спеціалі-
зованої служби;

5) аналізувати, узагальнювати та підбивати підсумки ді-
яльності Спеціалізованої служби;

6) подавати в установленому порядку пропозиції щодо 
організації матеріально-технічного та фінансового забезпечен-
ня основної діяльності Спеціалізованої служби.

18. Керівник Спеціалізованої служби має право:

1) приймати рішення, видавати накази, розпорядження та вка-
зівки з питань виконання завдань і функціонування Спеціалізо-
ваної служби;

2) отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, 
покладених на Спеціалізовану службу.

19. Спеціалізована служба у разі її залучення на період 
здійснення заходів згідно з покладеними на неї завданнями опе-
ративно підпорядковується галузевій спеціалізованій службі 
енергетики.

20. Функціонування Спеціалізованої служби здійснюєть-
ся згідно з Кодексом цивільного захисту України у режимах по-
всякденного функціонування, підвищеної готовності, надзви-
чайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних 
завдань і заходів єдиної державної системи цивільного захисту 
у таких режимах.

21. Переведення Спеціалізованої служби у режим функці-
онування в умовах особливого періоду здійснюється відповід-
но до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
обласної державної адміністрації, планів цивільного захисту на 
особливий період.

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

23. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації на-
слідків  надзвичайних ситуацій здійснюються Спеціалізованою 
службою на основі планів реагування на надзвичайні ситуації.

24. Облік працівників, техніки та майна, якими Спеціалі-
зована служба укомплектована, ведеться завчасно відповідним 
органом її управління.

25. Підготовка Спеціалізованої служби проводиться згід-
но з:

Порядком підготовки до дій за призначенням органів управ-
ління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Ка-
бінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443;

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

Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, 
діяльність яких   пов’язана   з   організацією  і   здійсненням  за-
ходів  з  питань  цивільного захисту, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819. 

26. Фінансування заходів Спеціалізованої служби здій-
снюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

Керівник апарату                                                                       І.М.КАЛІНІН

Луганська обласна державна адміністрація – обласна військо-
во-цивільна адміністрація повідомляє про втрату свідоцтва про 
реєстрацію друкованого засобу масової інформації газети «Ві-
сті Луганщини», заснованої Луганською обласною радою. Сві-
доцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
ЛГ № 630 від 25.12.2002 вважати недійсним.


