
   

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 25.05.2022 № 159 

м. Золотоноша 
 

Про утворення добровільного формування цивільного захисту Золотоніської 

територіальної громади  
 

 З метою проведення допоміжних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, здійснення заходів щодо утворення та 

функціонування добровільних формувань цивільного захисту під час загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, відповідно до ст. 27 

Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.08.2013 № 616 „Про затвердження Положення про добровільні 

формування цивільного захисту”, враховуючи лист Золотоніського 

районного управління ГУ ДСНС в Черкаській області (20.04.2022 № 922), 

керуючись ст. 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Створити добровільне формування цивільного захисту Золотоніської 

територіальної громади.  

2. Затвердити Положення про добровільне формування цивільного 

захисту Золотоніської територіальної громади згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М.   

 

 

Секретар ради                                                                        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Олексій Луща 23904  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 25.05.2022 № 159 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про добровільне формування 

цивільного захисту Золотоніської територіальної громади 

 

1. Загальні положення 
 

 1.1. Положення про добровільне формування цивільного захисту 

Золотоніської територіальної громади (далі - Положення) розроблено згідно зі 

ст. 27 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.08.2013 № 616 „Про затвердження Положення про добровільні 

формування цивільного захисту”. 

 1.2. Положення визначає порядок створення, завдання, структуру та 

оснащення добровільного формування цивільного захисту (далі - добровільне 

формування), порядок участі у ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків. 

 

2. Порядок створення добровільного формування. 
 

 2.1. Добровільне формування створюються для виконання допоміжних 

робіт із запобігання, виникненню або ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, а саме: 

 - поверхневий розбір завалів, розчистка маршрутів руху техніки (за 

наявності необхідного обладнання і створення безпечних умов); 

 - збір інформації про знаходження людей у зоні надзвичайної ситуації 

(опитування очевидців); 

 - евакуація постраждалого населення; 

 - виконання заходів щодо забезпечення постраждалого населення 

(розгортання тимчасових пунктів проживання, доставка води, продуктів 

харчування, медикаментів, догляд за хворими та людьми похилого віку); 

 - надання допомоги професіональним рятувальникам в організації 

життєдіяльності на період проведення рятувальних робіт; 

 - виконання заходів з охорони громадського порядку (огородження 

небезпечних зон і ділянок, об’єктів ведення аварійних та інших невідкладних 

робіт, оточення зони надзвичайної ситуації та недопущення сторонніх осіб, 

тощо); 

- розвантаженні гуманітарних вантажів та інших заходів. 

 2.2. Після прийняття рішення про створення добровільного 

формування, формуються списки добровольців, відповідно до поданих заяв, 

де вказують прізвище, ім’я, по батькові та назва підприємства, на яких вони 

працюють. 

 2.3. Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради завчасно проводить роботу щодо визначення 

кандидатів для участі в добровільному формуванні. 



 

3. Комплектування, структура та оснащення 

добровільного формування 
 

 3.1. До складу добровільного формування на добровільних засадах 

зараховуються громадяни України, які за станом здоров’я придатні до 

військової служби, та не досягли граничного віку перебування 

військовозобов’язаних у запасі другого розряду. 

 3.2. Права добровільного формування та громадян, які виконують 

завдання у його складі, а також обов’язки таких громадян визначаються 

відповідно до Кодексу цивільного захисту України. 

3.3. Страхування здоров’я та життя членів (учасників) добровільного 

формування цивільного захисту на період виконання ними допоміжних робіт 

здійснюється відповідно до законодавства України. 

3.4. Організаційно добровільне формування складаються з команд, 

груп, ланок, а саме: 

 - для поверхневого розбору завалів, розчистки маршрутів руху техніки - 

команди (групи) з розбору завалів, розчистки маршрутів руху техніки;  

 - для збору інформації про знаходження людей у зоні надзвичайної 

ситуації - групи (ланки) збору інформації та опитування очевидців; 

 - для евакуації постраждалого населення - команди для перевезення 

населення; 

 - для виконання заходів із забезпечення населення - групи з розгортання 

тимчасових пунктів проживання, ланки з доставки води, продуктів 

харчування, ланки з доставки медикаментів, команди (групи) з догляду за 

хворими та людьми похилого віку; 

 - для надання допомоги професіональним рятувальникам в організації 

життєдіяльності на період проведення рятувальних робіт - ланки з доставки 

води, продуктів харчування, ланки з доставки медикаментів; 

 - для виконання заходів з охорони громадського порядку - команди 

(групи) охорони громадського порядку. 

 3.5. Добровільне формування очолює начальник, який призначається та 

звільняється розпорядженням міського голови. 

 Начальник здійснює керівництво добровільним формуванням та несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань. 

 3.6. Добровільне формування на період виконання поставлених йому 

завдань, на умовах повернення, забезпечується необхідним майном 

(приміщеннями, засобами зв’язку, автотранспортом, оргтехнікою, тощо) за 

рішенням міського голови.  

 3.7. Начальник формування несе відповідальність за збереження 

одержаного майна. 

 3.8. Після завершення робіт табельне оснащення повертається 

комунальному підприємству, де воно отримувалося. 

4. Участь добровільного формування у заходах, що проводяться у сфері 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 
 

 4.1. Залучення добровільного формування до ліквідації надзвичайних 

ситуацій та їх наслідків здійснюється згідно з планом реагування на 



конкретну надзвичайну ситуацію. 

 4.2. Рішення про залучення добровільного формування приймає міська 

комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або керівник робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

 4.3. Залучене до ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків 

добровільне формування підпорядковуються керівнику робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

 4.4. Після збору особового складу добровільного формування 

уточнюється ступінь його готовності: чисельність особового складу, його 

екіпіровка і технічна оснащеність, час виїзду на ліквідацію надзвичайної 

ситуації або її наслідків. 

 4.5. З прибуттям на місце начальник добровільного формування 

повинен доповісти керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

 Подальшу роботу добровільні формування здійснюють під 

керівництвом  керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

 4.6. У зв’язку з особливим характером діяльності добровільного 

формування керування ним передбачає неухильне виконання всіма його 

членами наказів і розпоряджень начальника формування під час проведення 

робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків. 

 Особовий склад добровільного формування виконує роботи з ліквідації 

надзвичайної ситуації та її наслідків лише під наглядом професійних 

рятувальників або представників спеціалізованих служб цивільного захисту 

громади. 

 4.7. У разі коли дії добровільного формування у зоні надзвичайної 

ситуації не відповідають умовам і порядку виконання аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт, а також при виникненні загрози життю або 

здоров’ю членам формування керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації повинен відсторонити їх від участі в роботах. 

 4.8. Взаємодія добровільного формування з іншими силами 

організовуються у процесі постановки завдань за участю представників 

взаємодіючих сил. 

 4.9. Діяльність добровільного формування після завершення ними 

допоміжних робіт припиняється за рішенням виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради. 

 4.10. Інформація про утворення добровільного формування цивільного 

захисту та залучення його до виконання допоміжних робіт відображається у 

звітних документах з питань цивільного захисту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради.  
 

Керуючий справами                                                                    Оксана ШАКУРА 


