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.
ПОЛОЖЕННЯ

про рятувальну ланку цивільного захисту ІФНТУНГ

І. Загальні положення.

1. Рятувальна ланка – формування цивільного захисту (далі формування),
яке утворюються як позаштатний підрозділ на непрофесійній основі  згідно з
вимогами постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.10.2013  року № 787
«Про  затвердження  Порядку  утворення,  завдання  та  функції  формування
цивільного  захисту»  (далі  -  Порядок),  для  проведення  робіт  з  ліквідації
наслідків  надзвичайних  ситуацій,  у  тому  числі  тих,  що  виникли  внаслідок
воєнних  (бойових)  дій  чи  терористичних  актів,  а  також  проведення
відновлювальних робіт, які потребують залучення працівників і техніки. 

2.  У  своїй  діяльності  формування  керується  Конституцією  України,
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради
України,  прийнятими відповідно  до  Конституції  України  та  законів  України,
актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та
цим Положенням.

3.  До  формування  призначаються  на  добровільній  основі  працівники
підприємства,  які  здатні  за  станом  здоров’я  виконувати  роботи  в  умовах
надзвичайної ситуацій, у тому числі чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки -
від 18 до 55 років, за винятком вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 8
років,  інвалідів  I  та  II  групи,  та  осіб,  що  входять  до  складу  професійних
аварійно-рятувальних служб.

У  разі  призову  працівників  на  військову  службу  під  час  мобілізації
формування  доукомплектовуються  працівниками,  які  не  призначені  для
доукомплектування  Збройних  Сил,  інших  військових  формувань,
правоохоронних  органів  спеціального  призначення,  не  залучені  до  роботи  в
оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення.

Залучення  формування  до  дій  за  призначенням  здійснюється  згідно  з
планом  реагування  на  надзвичайні  ситуації,  планом  цивільного  захисту  на
особливий період у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Формування  виконує  заходи  щодо  пошуку  і  рятування  постраждалих,
надання їм домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та
під  час  аварійно-рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт  з  ліквідації
надзвичайних ситуацій у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних
(бойових) дій або терористичних актів 



Склад та  порядок  організації  роботи формування визначається  наказом
керівника  підприємства.  Рішення  про  залучення  формування  до  дій  за
призначенням приймає керівник підприємства.

4. Для забезпечення планомірної діяльності та підтримання формування
у постійній готовності до виконання завдань за призначенням розробляються і
затверджуються:

- штатно-посадовий список особового складу формування;
- план приведення  формування в готовність до дій за призначенням;
- план оповіщення особового складу формування;
- табель оснащення формування майном, засобами захисту та приладами;
інші документи, необхідні для забезпечення діяльності формування. 
Організаційна структура формування, порядок його оснащення технікою і

майном визначаються цим положенням, згідно з Примірним положенням про
формування цивільного захисту.

5.  Підготовка  формування  організовується  і  здійснюється  згідно  з
Порядком  підготовки  до  дій  за  призначенням  органів  управління  та  сил
цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
26.06.2013  р.  №  443,  Порядком  здійснення  навчання  населення  діям  у
надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 26.06.2013 р. № 444, Порядком проведення навчання керівного складу та
фахівців,  діяльність  яких  пов’язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  з
питань  цивільного  захисту,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України від  23.10.2013 р.  № 819,  Постанови  Кабінету Міністрів  України від
28.03.2013р.  №  230  «Про  внесення  змін  до  Порядку  проведення  навчання
керівного  складу  та  фахівців,  діяльність  яких  пов'язана  з  організацією  і
здійсненням  заходів  з  питань  цивільного  захисту»,  а  також  згідно  з
організаційно-методичними  вказівками  з  підготовки  населення  до  дій  у
надзвичайних  ситуаціях,  які  затверджуються  відповідно  центральними
органами виконавчої влади, обласною держадміністрацією.

Командир  формування  у  рік  призначення  і  надалі  раз  на  3  роки
зобов’язаний пройти функціональне навчання у навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області.

Підготовка  особового  складу  формування  здійснюється  щорічно  за
місцем роботи у відповідності  до програм загальної  і  спеціальної  підготовки
працівників та під час проведення на об’єкті спеціальних об’єктових навчань і
тренувань з питань цивільного захисту.

II. Основні завдання, функції та права рятувальної ланки.

Основним  завданням  формування  є  забезпечення  його  постійної
готовності  до  ліквідації  надзвичайних  ситуацій,  пошук  і  рятування
постраждалих  з  використанням  спеціальних  аварійно-рятувальних  засобів,



надання  постраждалим  домедичної  допомоги  та  їх  евакуацію  із  зони
надзвичайної ситуації. 

2. Формування відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює розвідку зони надзвичайної ситуації, ділянок та об’єктів, на яких

необхідно проведення робіт;
 здійснює пошук і рятування постраждалих, надає їм домедичну допомогу

та евакуацію постраждалих із зони надзвичайної ситуації;
повідомляють  керівництву  підприємства  про  небезпечні  події  та

надзвичайні ситуації;
надає  допомогу  у  проведенні  евакуації  персоналу  підприємства  з

небезпечних місць;
визначає  потребу  в  матеріальних  ресурсах,  необхідних  для  здійснення

заходів з пошуку і рятування постраждалих;
проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності;
вносить керівництву підприємства пропозиції щодо забезпечення  заходів

цивільного захисту;
здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

3. Формування має право на:
отримання  інформації  про  надзвичайну  ситуацію  та  заходи  необхідної

безпеки;
безперешкодний  доступ  на  територію  об’єктів  підприємства,  що

постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;
вимогу  від  усіх  осіб,  які  перебувають  у  зоні  надзвичайної  ситуації,

дотримання встановлених норм безпеки.

4. Керівництво  підприємства  може  визначати  для  формування  інші
завдання та функції залежно від їх функціонального призначення.

5. Порядок  розгортання  та  приведення  у  готовність  формування
визначається планом приведення його у готовність.

III. Керівництво формуванням. 

1.  Безпосереднє  керівництво  формуванням здійснює  його  командир,
який призначається наказом керівника підприємства відповідно до укладеного
трудового договору згідно з рішенням про утворення такого формування.

2. Командир формування здійснює керівництво діяльністю формування та
несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

Командир  рятувальної  ланки  є  безпосереднім  начальником  для
особового складу ланки і має право віддавати йому накази та розпорядження з
питань  цивільному  захисту.  Він  підпорядковується  керівнику  підприємства
(установи, організації), а у разі виникнення надзвичайної ситуації - керівнику
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 



Командир формування зобов'язаний:
здійснювати керівництво формуванням;
визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;
забезпечувати рівень готовності формування до дій за призначенням;
організувати взаємодію, за дорученням керівника підприємства, з іншими

формуваннями;
уточнити  обстановку,  оцінити  місця  проведення  робіт  та  можливості

забезпечення  безпеки  рятувальників  при  їх  виконанні,  складність  та  обсяги
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, можливості залучених сил
та  засобів  щодо їх  виконання,  з  урахуванням метеоумов,  часу доби та  пори
року;

залучати  до  пошуково-рятувальних  робіт  наявні  сили  і  засоби
формування;

після  завершення  ліквідації  надзвичайної  ситуації  та  її  наслідків
організувати повернення формування до місця постійної дислокації;

аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;
звітувати керівництву про проведену роботу;
організовувати  та  проводити  підготовку  працівників,  які  входять  до

складу формування щодо дій у надзвичайних ситуаціях;
здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та

завдань, покладених на формування.

Командир формування має право:
брати  участь  у  розробленні  документів,  пов'язаних  з  діяльністю  свого

формування;
надавати  пропозиції  керівництву  підприємства  щодо  вдосконалення

роботи  формування,  покращення  умов  праці,  матеріального  стану  та
соціального захисту особового складу формування;

надавати  пропозиції  щодо  заохочення  та  накладення  дисциплінарних
стягнень на працівників, що входять до особового складу формування.

IV. Організаційна структура рятувальної ланки.
1.  Організаційна  структура  формування  визначається  керівництвом

підприємства  з  урахуванням  особливостей  виробничої  діяльності  та
Примірного розрахунку створення об'єктового формування цивільного захисту і
рекомендованої  організаційної  структури  та  оснащення  формування,
визначених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2015
року  №  113  «Про  затвердження  Примірного  положення  про  формування
цивільного захисту» (додаток 1).  

2. Керівництво підприємства, залежно від можливостей, може змінювати
кількість  працівників  в  організаційній  структурі  формування  в  межах,  що
дозволяють формуванню виконувати завдання за призначенням.



V. Порядок оснащення рятувальної ланки технікою і майном.
1.  Табель  оснащення  формування  технікою і  майном розробляється  на

підставі  визначеної  організаційної  структури  формування,  а  також  Порядку
забезпечення  населення  і  працівників  формування  та  спеціалізованих  служб
цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та
хімічної  розвідки,  дозиметричного  і  хімічного  контролю,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200.

2.  За  працівниками закріплюються  визначені  для використання  під  час
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка і майно
підприємства  в  обсягах,  передбачених  у  табелі  оснащення  відповідного
формування (додаток 2).

3.  Матеріально-технічне  забезпечення  формування  здійснюється  за
рахунок  коштів  підприємства,  а  також  інших  джерел,  не  заборонених
законодавством.

4. Облік техніки і майна, визначених для використання під час проведення
робіт із запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, ведеться
підприємством. 

5. Формування користується правами, визначеними Кодексом цивільного
захисту України для спеціалізованих служб цивільного захисту.

6. Контроль за діяльністю формування здійснює керівник підприємства та
штатна посадова особа з питань цивільного захисту.



Додаток 1 до Положення

Організаційна структура рятувальної ланки

Командир рятувальної ланки – штатна посада.

Особовий склад рятувальної ланки – працівники інститутів нафтогазової 
інженерії та інженерної механіки у кількості __16___ осіб.

Всього у складі ланки - __16___ осіб.

Командир рятувальної 
ланки 

1 штатна одиниця

Рятувальник 
15 штатних

одиниць

Різальник металу
1 штатна одиниця



Додаток 2 до Положення

Табель оснащення рятувальної ланки технікою, майном, засобами захисту
та приладами

№
з/п

Найменування  техніки,
майна

Один.
виміру

Потрібно
по штату

В 
наявності

Отримує
на складі 

Отримує
в службі

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8
І. Засоби індивідуального захисту та спецодяг

1 Протигаз шт. 16
2 Респіратор шт. -
3 Захисний костюм Л-1 шт. -
4 шт.

ІІ. Прилади хімічного та дозиметричного контролю
1 Індивідуальний дозиметр 1
2 Прилад ВПХР шт. 1

ІII. Засоби зв`язку 
1 Радіостанція переносна шт. 2

V. Медичне майно 
1 Медична аптечка шт. 8
2 Перев’язувальний пакет шт. 8
3 Протихімічний пакет шт. 8
4 Ноші санітарні шт. 4

VІ. Табельне, інженерне, інше майно

1
Пристрій для різання 
металу

шт. 1

2
Пояс рятувальний з 
карабіном

шт. 2

3 Лопата металева штикова шт. 6
4 Лопата металева совкова шт. 4
5 Кувалда шт. 2
6 Лом звичайний шт. 4



                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                             Ректор ІФНТУНГ

                                       Крижанівський Є.І.

                                                                                                       «___»___________ 2019 року

ПЛАН
приведення в готовність до дій за призначенням

рятувальної ланки

1.Загальні положення.
1.1. Рятувальні ланки створено на базі працівники інститутів нафтогазової 
інженерії та інженерної механіки
  1.2. Час приведення в готовність:

- в робочий час – 4години;
- в неробочий час – 6 годин.

1.3. Місця отримання табельного майна:
- засоби індивідуального захисту - _________________________________;
- засоби зв`язку  - ________________________________________________;
- матеріали та обладнання _______________________________________.

1.4.Транспортне забезпечення:________________________________________.
1.5. Місце постійної дислокації - _____________________________________.

2. Календарний план основних заходів.

№
з/п

Назва  заходів
Час  виконання

в робочий
час

в неробочий
час

1 Оповіщення та збір особового складу. 15 хв. 2 г. 15 хв.
2 Постановка завдань особовому складу. 15 хв. 15 хв.

3
Отримання  табельного  майна,
доукомплектування особовим складом.

1 г. 1 г.

4
Підготовка засобів зв’язку, табельного майна,
обладнання та спорядження до роботи.
Уточнення завдань, поставлених ланці.

2 г. 2 г.

5
Перевірка  готовності  ланки  до  виконання
завдань за призначенням.

30 хв. 30 хв.

ВСЬОГО 4 г . 6 г.



3. План оповіщення особового складу рятувальної ланки 
Оповіщення особового складу рятувальної ланки здійснюється:
- в робочий час: робочими, мобільними телефонами та посильними;
- в неробочий час: домашніми, мобільними телефонами та посильними на

транспорті.
Відповідальні за оповіщення: командир ланки, черговий.

Список оповіщення особового складу рятувальної ланки 

№
з/п

Прізвище та
ініціали Домашня  адреса

Телефон

робочий
домашній,
мобільний

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Начальник ВОП                                            А.А.Сіроцінський


	- план приведення формування в готовність до дій за призначенням;
	5. Підготовка формування організовується і здійснюється згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 443, Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 444, Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. № 819, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2013р. № 230 «Про внесення змін до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», а також згідно з організаційно-методичними вказівками з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, які затверджуються відповідно центральними органами виконавчої влади, обласною держадміністрацією.
	Домашня адреса
	Телефон



