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провідного спеціаліста Відділу цивільного захисту, надзвичайних ситуацій;-'Мобілізаційної роботи 
та взаємодії з правоохоронними органами Верхньодніпровської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Провідний спеціаліст Відділу цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами Верхньодніпровської міської ради (далі - Відділу) є 
посадовою особою органів місцевого самоврядування, його основні права, обов’язки, відповідальність, 
умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

1.2. Провідний спеціаліст Відділу призначається на посаду та звільняється з посади 
розпорядженням Міського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.3. Провідний спеціаліст Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності 
Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, 
стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань що стосуються діяльності Відділу; 
порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; 
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову та державну мову.

1.4. Службові обов’язки провідного спеціаліста Відділу визначаються посадовими інструкціями, 
що затверджуються Міським головою, а також внутрішнім розподілом обов’язків у Відділі.

2. Завдання, обов'язки та повноваження

2.1.1. Забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян; цивільного захисту на 
території населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади (далі - територіальна 
громада).

2.1.2. Забезпечення реалізації державної політики у сферах законності, правопорядку, прав і 
свобод громадян; цивільного захисту; підготовка проектів рішень щодо зазначених питань, з 
подальшим винесенням на розгляд Міської ради та Виконавчого комітету.

2.1.3. Надання пропозицій та підготовка проектів Програм та рішень Міської ради та 
Виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.1.4. Участь у створенні та функціонуванні місцевих ланок територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту для запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного і природного характеру в Україні (далі - Єдина державна система).

2.1.5. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту (ЦО), захисту населення 
і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цих ситуацій і реагування на них, а також 
ліквідацію їх наслідків.

2.1.6. Розроблення заходів підвищення готовності сил цивільного захисту (ЦО), захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2.1.7. Координація дій Міської ради, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і 
організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків.

2.1.8. Визначення основних напрямків роботи в сфері цивільного захисту (ЦО) та захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

2.1.9. Здійснення інформаційного забезпечення в сфері цивільного захисту (ЦО) та захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

2.1.10. Організація підготовки і перепідготовки кадрів органів управління та сил цивільного 
захисту (ЦО) та навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

2.2. До повноважень провідного спеціаліста Відділу відносяться:
2.2.1. Участь у формуванні та реалізації єдиної політики Міської ради, Виконавчого комітету та 

інших виконавчих органів Міської ради в сферах законності, правопорядку, прав і свобод громадян; 
цивільного захисту; підготовка проектів рішень щодо зазначених питань, з подальшим винесенням на 
розгляд Міської ради та Виконавчого комітету, розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень.

2.2.2. Підготовка та внесення на розгляд Виконавчого комітету і затвердження Міською радою 
програм в сферах законності, правопорядку, прав і свобод громадян; цивільного захисту.

2.2.3. Забезпечення розробки заходів удосконалення організації цивільного захисту (ЦО) та 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникнення та реагування на 
них.

2.2.4. Подання пропозиції Виконавчому комітету про включення до проекту бюджету витрат 
на розвиток і функціонування системи цивільного захисту (ЦО) та захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків.

2.2.5. Визначення в межах своєї компетенції рівня надзвичайних ситуацій, забезпечення
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оперативного і повного інформування органів управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного 
захисту при виникненні надзвичайних ситуацій та у разі загрози її виникнення.

2.2.6. Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення 
контролю належного функціонування територіальних і об’єктових систем оповіщення.

2.2.7. Організація, за встановленим порядком, допомоги населенню, яке постраждало через 
надзвичайні ситуації.

2.2.8. Визначення разом з органами місцевого самоврядування, керівниками об’єктів 
господарської діяльності складу, місця розміщення і оснащення сил та засобів міських ланок 
територіальної підсистеми Єдиної державної системи.

2.2.9. Участь у забезпеченні контролю за накопиченням, збереженням та цільовим 
використанням фінансових і матеріально-технічних ресурсів, які передбачені для ліквідації 
надзвичайних ситуацій та їх наслідків, за порядком, передбаченим законодавством.

2.2.10. Розроблення, узгодження або затвердження плану дій сил цивільного захисту (ЦО) і 
заходів по запобіганню виникнення і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій і їх наслідків, який є 
обов’язковим для виконання органами управління з питань НС та ЦЗН, підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності.

2.2.11. Організація підготовки органів управління і сил цивільного захисту (ЦО) та населення до 
дій в умовах надзвичайних ситуацій.

2.2.12. Участь у реалізації заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до робіт в 
районах виникнення надзвичайних ситуацій, збереження вантажів, які поставляються у ці райони.

2.2.13. Здійснення контролю проведення навчань, тренувань з цивільного захисту населення і 
цивільної оборони в населених пунктах територіальної громади, на підприємствах, в установах і 
організаціях усіх форм власності.

2.2.14. Виконання доручень Міської ради, Міського голови та Виконавчого комітету що 
належать до повноважень та відання Відділу.

2.2.15. Здійснення інших повноважень, визначених законом, що належать до повноважень та 
відання Відділу.

3. Права

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими 
нормативними актами, провідний спеціаліст Відділу має право:

3.1. За дорученням керівництва представляти інтереси Відділу в органах державної влади та 
місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органах.

3.2. Готувати запити та отримувати в установленому порядку від органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів, підприємств, установ і 
організацій, незалежно від форм власності, а також фізичних осіб інформацію, що необхідна для 
виконання завдань та повноважень Відділу.

3.3. Брати участь у розробленні програм з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
3.4. Залучати для проведення заходів, пов’язаних з забезпеченням запобігання виникнення, а у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій з їх ліквідацією органи управління цивільного захисту (ЦО) та 
сили і засоби підприємств, установ і організацій усіх форм власності.

3.5. Брати участь у засіданнях Виконавчого комітету та бути присутнім на сесії Міської ради під 
час розгляду питань, що входять до компетенції Відділу.

3.6. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу.
3.7. Вчиняти інші дії в межах діючого законодавства, що необхідні для виконання завдань та 

повноважень Відділу.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст Відділу несе персональну відповідальність за:
4.1.1. Порушення трудової та виконавчої дисципліни згідно з чинним законодавством України.
4.1.2. Заподіяну матеріальну шкоду, завдану незаконними діями чи бездіяльністю при 

здійсненні своїх повноважень, яка відшкодовується у встановленому законом порядку.
4.1.3. Невиконання рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень і доручень 

Міського голови.
4.1.4. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що належать до компетенції 

Відділу.
4.1.5. За недотримання даного Положення, бездіяльність або невиконання наданих прав; 

порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики, поведінки посадової 
особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи 
місцевого самоврядування та її проходженням.

4.1.6. За збереження документів, які надійшли у Відділ.

5. Кваліфікаційні вимоги

5.1. На посаду провідного спеціаліста Відділу призначається особа з вищою освітою за 
відповідним напрямом професійного спрямування (інженерно-технічне або право) за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста або за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,



стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі не 
менш як три роки або робота за фахом в іншій сфері на менше п’яти років.

6. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

6.1. Провідний спеціаліст Відділу для виконання покладених завдань та обов'язків взаємодіє:
6.1.1. З посадовими особами Відділу.
6.1.2. З посадовими особами інших структурних підрозділів Верхньодніпровської міської ради, 

правоохоронних та інших органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності 
з питань, віднесених до повноважень Відділу.
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