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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Інспектора (державного з питань цивільного захисту та техногенної безпеки) 

Маловисківської міської ради 

 
 

I. Загальні положення 
 

1.1.Призначення на посаду Інспектора (державного з питань цивільного захисту та техногенної 

безпеки) та звільнення з неї здійснюється наказом Маловисківського міського голови за поданням і 

з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України. 

1.2.Інспектор (державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки) безпосередньо 
підпорядковується Першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів та 
виконує його вказівки 

1.3.На посаду .Інспектора (державного з питань цивільного захисту та техногенної безпеки) 
Маловисківської міської ради  призначається особа яка має повну або базову вищу освіту, стаж 
роботи на посаді не менше 3 років. 

1.4.Зобов’язаний сумлінно ставитися до виконання службових обов’язків, не допускати дій і 
вчинків, чи бездіяльності, що можуть зашкодити інтересам органів місцевого самоврядування та 
держави, зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час 
виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законом не підлягає 
розголошенню. 

1.5.Інспектор (державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки) в своїй 
діяльності керується Конституцією України, Кодексами України, законами України, постановами 
Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії та виконкому Маловисківської міської 
ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цією 
посадовою інструкцією. 

1.6.____________________________________________________________________________. 
1.7.____________________________________________________________________________. 

 
 

II. Завдання та обов’язки 
 

Інспектора (державного з питань цивільного захисту та техногенної безпеки): 
2.1.Забезпечення цивільного захисту на відповідній території; 
2.2.Забезпечення виконання завдань створеними ними територіальними підсистемами та їх 

ланками; 
2.3.Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та 

інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що 
належать до сфери їх управління; 

2.4.Розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів 
у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної 
безпеки; 



2.5.Керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та 
спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, 
забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням; 

2.6.Створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній 
готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та 
забезпечення функціонування; 

2.7.Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення 
надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі; 

2.8.Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, 
медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій; 

2.9.Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

2.10.Організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, 
створення служб медицини катастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та 
життєзабезпечення населення; 

2.11.Контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та 
епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними 
формами бактерій; 

2.12.Розроблення та здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на 
забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх 
управління, в особливий період; 

2.13.Підготовка пропозицій щодо віднесення міста, сіл до груп цивільного захисту та подання 
їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту; 

2.14.Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

2.15.Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального 
захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах 
спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань 
цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки; 

2.16.Взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного 
захисту; 

2.17.Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а 
також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій; 

2.18.Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, 
зокрема виплати матеріальної допомоги; 

2.19.Створення на регіональному та місцевому рівнях комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з 
їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування; 

2.20.Забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 
посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до 
сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях; 

2.21.Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та 
реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту; 

2.22.Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту; 
2.23.Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період 

підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення; 
2.24.Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного 

захисту;  
2.25.Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, 

виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду таких споруд; 

2.26.Розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної 
безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління. 

2.27.Виконує інші доручення, покладені на нього міським головою, виконавчим комітетом, бере 
участь у роботі створених при міськвиконкомі комісій. 

2.28.___________________________________________________________________________. 
2.29.___________________________________________________________________________. 
 



III. Права 
 

Інспектор (державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки) має право:  
3.1.Приймати участь в обговоренні питань та ознайомлюватися з проектами рішень 

керівництва підприємства, які стосуються виконання ним посадових обов’язків. 
3.2.Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, 

пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 
3.3.Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків. 
3.4.В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені 

недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. 
3.5.Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у 

керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання 
його посадових обов'язків.  

3.6.____________________________________________________________________________. 
3.7.____________________________________________________________________________. 

 
 

IV. Відповідальність 
 

Інспектор (державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки) несе 
відповідальність:  

4.1.Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. 
4.2.За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією 

інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю. 
4.3.Розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства. 
4.4.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених 

чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 
4.5.За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 
4.6.____________________________________________________________________________. 
4.7.____________________________________________________________________________. 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Перший заступник з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

_______ 

(підпис) 

 

 

 

"____" ________ _____р. 

Начальник загального відділу 
_______ 

(підпис) 
 "____" ________ _____р. 

Спеціаліст (юрист) ради: 
_______ 

(підпис) 

 

 

 

"____" ________ _____р. 

З інструкцією ознайомлений: 
_______ 

(підпис) 
 "____" ________ _____р. 

 


