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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ –

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

29 серпня 2017 р.                                                 м. Сєвєродонецьк                                                               № 595

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

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», відповідно до пункту 3 частини пер-
шої статті 25 Кодексу цивільного захисту України, підпунк-
тів 1-3, 5-8 пункту 8, підпункту 6      пункту 10 Положення про 
спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року 
№ 469, враховуючи розпорядження голови обласної держав-
ної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 25 вересня 2015 року № 445 «Про утворення 
територіальних (регіональних) спеціалізованих служб ци-
вільного захисту», зареєстроване у Головному територіаль-
ному управлінні юстиції у Луганській області 05 жовтня 2015 
року за № 28/1488, з метою організації належного виконання 
завдань у сфері цивільного захисту, у зв’язку з необхідністю 
забезпечення та своєчасного проведення спеціальних робіт і 
заходів у територіальній підсистемі єдиної державної систе-
ми цивільного захисту Луганської області:

1. Затвердити Положення про територіальну (регіо-
нальну) спеціалізовану медичну службу цивільного за-
хисту, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опу-
блікування в газеті «Вісник Луганщини», але не рані-
ше дня його державної реєстрації в Головному тери-
торіальному управлінні юстиції у Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської об-
ласної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпе-
чити оприлюднення цього розпорядження в газеті «Ві-
сник Луганщини».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження по-
класти на заступника голови Луганської обласної держав-
ної адміністрації Клименка Ю.Ю.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації    Ю.Г. ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

19 вересня 2017 року №103/1703

1. Це Положення визначає основні завдання, поря-
док утворення та склад територіальної (регіональної) 
спеціалізованої медичної служби цивільного захисту 
(далі – Спеціалізована служба), організацію управлін-
ня нею та її функціонування.

2. Спеціалізована служба утворюється обласною 
державною адміністрацією шляхом об’єднання тери-
торіальних спеціалізованих медичних служб цивіль-
ного захисту місцевого рівня та входить до складу сил 
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Луганської об-
ласті. 

3. Спеціалізована служба у своїй діяльності ке-
рується Конституцією та законами України, Кодек-
сом цивільного захисту України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказами Мі-
ністерства охорони здоров’я України, розпорядження-
ми голови обласної державної адміністрації – керів-
ника обласної військово-цивільної адміністрації (далі 
– голова), іншими нормативно-правовими актами, які 
стосуються її діяльності, та цим Положенням.

4. Спеціалізована служба призначена для надання 
медичної допомоги, проведення спеціальних робіт і 
заходів з цивільного захисту та їх забезпечення в те-
риторіальній підсистемі єдиної державної системи 
цивільного захисту Луганської області.

5. Основними завданнями Спеціалізованої служби є:
1) участь у розробленні планів реагування на над-

звичайні ситуації та цивільного захисту на особливий 
період;

ПОЛОЖЕННЯ 
про територіальну (регіональну) 
спеціалізовану медичну службу 
цивільного захисту 

ЗАТВЕРДЖЕНО
      Розпорядження голови  обласної    

      державної адміністрації –  
керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 
29 серпня 2017 р.  № 595
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2) здійснення заходів з переведення спеціалізованих 

служб до функціонування в умовах надзвичайної си-
туації та особливого періоду;

3) підготовка та здійснення контролю за готов-
ністю органів управління, ланок, груп, команд або 
об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх за-
безпечення;

4) організація та проведення навчання за програмою 
спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, 
які входять до складу Спеціалізованої служби;

5) підтримання у готовності техніки і майна спеці-
ального призначення для виконання завдань з цивіль-
ного захисту в мирний час та особливий період;

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеці-
альних робіт і заходів з цивільного захисту та їх за-
безпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та управління підрозділами спеціалізованих 
служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

7) організація та взаємодія з органами управління 
та силами цивільного захисту функціональних і те-
риторіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) створення та поповнення матеріальних та інших 
ресурсів Спеціалізованої служби.

6. Спеціалізована служба відповідно до покладених 
на неї завдань:

1) організовує медичне забезпечення, надає медич-
ну допомогу постраждалим у разі виникнення над-
звичайних ситуацій та особовому складу підрозділів 
цивільного захисту;

2) організовує взаємодію сил і засобів відомчих ме-
дичних служб, які залучені для ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій;

3) надає екстрену медичну допомогу пораненим та 
постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситу-
ацій, здійснює медичне сортування поранених;

4) організовує евакуацію постраждалих у разі ви-
никнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони 
здоров’я з урахуванням медичних показань;

5) організовує роботу закладів охорони здоров’я під 
час прийому великої кількості поранених та постраж-
далих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

6) здійснює забезпечення сил та підрозділів медич-
ної служби лікарськими засобами, виробами медич-
ного призначення, профілактичними засобами, пре-
паратами крові тощо;

7) ізолює інфекційних хворих і контамінованих 
осіб, проводить їх санітарну обробку і деконтаміна-
цію та надає екстрену медичну допомогу;

8) організовує та здійснює державний санітарно-епі-
деміологічний нагляд та контроль і протиепідемічні 
заходи під час ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій;

9) організовує та здійснює медичні профілактичні 
заходи серед населення та особового складу підрозді-
лів цивільного захисту;

10) створює резерв лікарських засобів та виробів 
медичного призначення для забезпечення заходів під 
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

11) збирає та аналізує статистичні дані щодо заходів 
з медичного забезпечення під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій;

12) проводить постійну роботу з підвищення квалі-
фікації медичного персоналу системи екстреної ме-
дичної допомоги, організовує навчання та тренування 
підрозділів системи екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф;

13) навчає немедичних працівників методам та на-
вичкам надання домедичної допомоги у разі виник-
нення надзвичайних ситуацій;

14) збирає, аналізує, узагальнює дані про медичну 
і санітарно-епідемічну обстановку, прогнозує її роз-
виток у районах виникнення надзвичайних ситуацій, 
осередках ураження (захворювання) та на прилеглих 
територіях, а також у місцях тимчасового розміщення 
евакуйованого населення.

7. Спеціалізована служба має право на:
1) отримання від місцевих державних адміністра-

цій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 
господарювання інформації, необхідної для проведен-
ня робіт із цивільного захисту;

2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів гос-
подарювання і їх територію для виконання аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт та з ліквіда-
ції наслідків надзвичайних ситуацій;

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

8. Організаційну структуру Спеціалізованої служби, 
кількість її підрозділів визначає голова з урахуван-
ням техногенно-екологічної та природної обстановки, 
виробничих умов, функціонального призначення, об-
сягів виконання завдань із запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за-
хисту населення і території у мирний час та особли-
вий період, наявності та стану матеріально-технічної 
бази. 

9. Органом управління Спеціалізованої служби є 
відповідний структурний підрозділ обласної держав-
ної адміністрації, визначений розпорядженням голо-
ви, до компетенції якого належать питання з реаліза-
ції на території області державної політики у галузі 
охорони здоров’я. 

10. Спеціалізовану службу очолює керівник струк-
турного підрозділу обласної державної адміністрації 
(далі – начальник), до компетенції якого належать пи-
тання з реалізації на території області державної по-
літики у галузі охорони здоров’я. 

11. Начальником Спеціалізованої служби утворю-
ється штаб із числа посадових осіб і працівників від-
повідного органу управління та сил, організаційно 
об’єднаних у Спеціалізовану службу.

12. Заступник начальника – начальник штабу Спе-
ціалізованої служби призначається начальником Спе-
ціалізованої служби, за основною посадою є заступ-
ником керівника структурного підрозділу обласної 
державної адміністрації, до компетенції якого нале-
жать питання з реалізації на території області дер-
жавної політики у галузі охорони здоров’я, та у разі 
відсутності начальника здійснює керівництво Спеці-
алізованою службою.

Посадовий склад штабу затверджує начальник Спе-
ціалізованої служби за поданням заступника началь-
ника – начальника штабу.

13. Заступники начальника Спеціалізованої служби 
призначаються начальником зі складу сил територі-
альної (регіональної) спеціалізованої медичної служ-
би цивільного захисту.

 14. Розподіл обов’язків між заступником начальни-
ка – начальником штабу, заступниками начальника 
та іншими членами штабу Спеціалізованої служби 
здійснюється начальником Спеціалізованої служби 
шляхом розроблення функціональних обов’язків для 
кожної посадової особи.
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15. У складі штабу утворюються робочі групи:
1) організаційно-аналітична – для збору і аналізу 

інформації про обстановку в зоні надзвичайної ситуа-
ції, ведення робочої карти (схеми) зони надзвичайної 
ситуації, обліку залучених сил і засобів, підготовки 
оперативної документації організації і підготовки за-
сідань штабу, підготовки і реєстрації рішень щодо ро-
біт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

2) безпосереднього реагування – для управління і 
координації дій залучених сил і засобів безпосередньо 
у місці проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт, розстановки сил на вирішальних 
та інших головних напрямах ліквідації медико-сані-
тарних наслідків надзвичайної ситуації та керівни-
цтва роботами у зоні надзвичайної ситуації;

3) управління резервом сил – для розстановки та 
обліку сил і засобів Спеціалізованої служби, що до-
датково залучаються до ліквідації медико-санітарних 
наслідків надзвичайної ситуації, підготовки пропози-
цій начальнику штабу щодо їх застосування під час 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

4) матеріально-технічного забезпечення – для організа-
ції матеріально-технічного забезпечення проведення ава-
рійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому 
числі з урахуванням використання матеріальних резервів 
для ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайної 
ситуації органів влади та суб’єктів господарювання;

5) організації зв’язку – для організації зв’язку в зоні 
надзвичайної ситуації із взаємодіючими службами 
цивільного захисту, органами виконавчої влади і ке-
рівництвом Міністерства охорони здоров’я України, 
забезпечення функціонування засобів телекомуніка-
ції та інформатизації штабу, а також офісної техніки;

6) організації евакуаційних заходів –  для організа-
ції евакуації хворих і медичного персоналу із закладів 
охорони здоров’я, що знаходяться в зоні надзвичайної 
ситуації, обліку осіб, які евакуюються, визначення за-
кладів, до яких проводиться евакуація;  

7) взаємодії з населенням та засобами масової ін-
формації – для роботи зі зверненнями громадян та 
інформування населення через засоби масової інфор-
мації про медико-санітарну обстановку в зоні над-
звичайної ситуації, хід ліквідації медико-санітарних 
наслідків, прогноз розвитку надзвичайної ситуації та 
правила поведінки в зоні надзвичайної ситуації.

16. Начальник Спеціалізованої служби зобов’язаний:  
1) здійснювати керівництво Спеціалізованою служ-

бою безпосередньо або через штаб;
2)  забезпечувати комплектування сил та засобів 

Спеціалізованої служби;
3) організовувати роботу Спеціалізованої служби 

відповідно до основних напрямів діяльності;

4) подавати у встановленому порядку пропозиції 
щодо організації матеріально-технічного забезпечен-
ня основної діяльності Спеціалізованої служби;

5) організовувати взаємодію Спеціалізованої служ-
би з органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування при розв’язанні питань, що стосу-
ються сфери діяльності Спеціалізованої служби.   

17. Начальник Спеціалізованої служби має право:
1) приймати рішення, видавати накази та вказівки з 

питань виконання завдань і функціонування Спеціа-
лізованої служби; 

2) отримувати інформацію, необхідну для виконан-
ня завдань, покладених на Спеціалізовану службу;

3) здійснювати перевірку готовності до дій за при-

значенням працівників, які входять до складу Спеціа-
лізованої служби; 

4) надавати пропозиції силам цивільного захисту 
щодо проведення аварійно-рятувальних робіт з лікві-
дації наслідків надзвичайної ситуації;

5) залучати до робіт із ліквідації медико-санітарних 
наслідків надзвичайних ситуацій медичні формуван-
ня та засоби закладів охорони здоров’я незалежно від 
форми власності та підпорядкування;

6) вимагати від осіб, які перебувають у зоні надзви-
чайної ситуації, дотримання встановлених норм без-
пеки.

18. Начальник Спеціалізованої служби у режимі по-
всякденного функціонування здійснює:

1) планування використання сил та засобів закладів 
охорони здоров’я, які входять до складу Спеціалізова-
ної служби, незалежно від форми власності;

2) своєчасне проведення санітарно-протиепідеміч-
них заходів та організовує застосування профілактич-
них медичних препаратів;

3) організацію контролю за якістю та безпекою хар-
чових продуктів і продовольчої сировини, питної води 
та джерелами водопостачання;

4) організацію завчасного створення і підготовку 
спеціальних медичних формувань;

5) організацію своєчасного накопичення лікарських 
препаратів, медичного та спеціального майна і техні-
ки;

6) організацію підготовки та перепідготовки медич-
них працівників з надання екстреної медичної допо-
моги;

7) організацію навчання населення способам надан-
ня домедичної допомоги та правилам дотримання осо-
бистої гігієни;

8) організацію заходів щодо недопущення негатив-
ного впливу на здоров’я населення шкідливих факто-
рів навколишнього природного середовища, а також 
умов для виникнення і поширення інфекційних захво-
рювань;

9) організацію проведення моніторингу стану на-
вколишнього природного середовища, санітарно-гігі-
єнічної та епідемічної ситуації;

10) організацію інших заходів, пов’язаних з медич-
ним захистом населення.

19. Начальник Спеціалізованої служби у режимі під-
вищеної готовності здійснює:

1) організацію формування оперативних груп;
2) організацію підготовки до проведення робіт з лік-

відації медико-санітарних наслідків;
3) організацію прогнозування можливих надзвичай-

них ситуацій і їх масштабів;
4) організацію цілодобового чергування голови або 

заступника голови комісії з надзвичайної ситуації в 
лікувально-профілактичному закладі;

5) надання розпорядження на оповіщення та збір 
штабу і персоналу формувань Державної служби ме-
дицини катастроф Луганської області;

6) організацію підготовки до розгортання додатко-
вого ліжкового фонду;

7) організацію уточнення плану перепрофілювання 
ліжкового фонду;

8) приведення в готовність засобів захисту персона-
лу закладів охорони здоров’я;

9) підготовку рекомендацій для населення та його 
інформування щодо заходів, що будуть проводитися 
щодо ліквідації медико-санітарних наслідків надзви-
чайних ситуацій;
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10) приведення у готовність наявних сил і засобів ци-
вільного захисту;

20. Начальник Спеціалізованої служби у режимі надзви-
чайної ситуації здійснює:

1) організацію оповіщення та інформування про дії в 
умовах виникнення надзвичайної ситуації органів управ-
ління та сил Спеціалізованої служби;

2) проведення уточнення медико-санітарних наслідків 
надзвичайних ситуацій і меж територій, на яких вони ви-
никли;

3) направлення оперативних груп до місця виникнення 
надзвичайної ситуації;

4) організацію, у разі необхідності, проведення комплек-
су лікувально-евакуаційних заходів;

5) організацію проведення комплексу санітарно-гігієніч-
них і протиепідемічних заходів;

6) організацію роботи, пов’язаної з веденням спостере-
ження та контролю за обстановкою, прогнозування мож-
ливості виникнення надзвичайної ситуації і її масштабів;

7) залучення, у разі необхідності, додаткових сил і засо-
бів до медичного забезпечення постраждалого населення;

8) проведення додаткових заходів щодо підвищення 
стійкості роботи закладів та установ;

9) організацію доведення до населення інформації про 
проведені заходи щодо ліквідації медико-санітарних на-
слідків надзвичайних ситуацій;

10) звітування перед головою про проведену роботу на 
окремих етапах і за весь період ліквідації медико-санітар-
них наслідків надзвичайної ситуації;

11) інформування органів управління цивільного захис-
ту про заходи, що виконуються.

21. Начальник Спеціалізованої служби у режимі надзви-
чайного стану здійснює виконання завдань відповідно до За-
кону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

22. До складу сил Спеціалізованої служби входять:
1) органи управління та сили спеціалізованих медичних 

служб районних та міських (міст обласного значення) ла-
нок територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Луганської області, об’єднаних у Спе-
ціалізовану службу;

2) формування Державної служби медицини катастроф 
Луганської області.  До формувань належать бригади по-
стійної готовності першої черги, спеціалізовані бригади 
постійної готовності другої черги, спеціалізовані бригади 
екстреної санітарно-профілактичної допомоги (епідеміо-
логічні, гігієнічні, радіологічні), санітарні дружини та са-
нітарні пости;

3) суб’єкти господарювання, що здійснюють виробни-
цтво та постачання фармацевтичних і лікувальних засобів;

4) лікувально-профілактичні заклади, визначені органа-
ми управління спеціалізованих медичних служб районних 
та міських ланок територіальної підсистеми єдиної дер-
жавної системи цивільного захисту Луганської області, на 
базі яких можливо до штатного ліжкового фонду розгорта-
ти додатковий ліжковий фонд;

5) заклади охорони здоров’я, що здійснюють збір та пере-
роблення крові;

6) заклади охорони здоров’я служби екстреної медичної 
допомоги. 

23. Для забезпечення планомірної діяльності та підтри-
мання Спеціалізованої служби у постійній готовності до 
виконання завдань за призначенням розробляються:

1) план реагування на надзвичайні ситуації, який пого-
джує начальник управління з питань надзвичайних ситу-

ацій обласної державної адміністрації, затверджує началь-
ник Спеціалізованої служби та вводиться у дію рішенням 
начальника Спеціалізованої служби при загрозі або виник-
ненні надзвичайної ситуації;

2)  перелік закладів та формувань Державної служби ме-
дицини катастроф Луганської області, що перебувають у 
готовності до виконання завдань, передбачених планом ре-
агування на надзвичайні ситуації, та виконують завдання 
за призначенням у разі введення його в дію.

24. Управління силами та засобами Спеціалізованої 
служби забезпечується: 

1) приведенням у визначені строки сил і засобів у готов-
ність до дій за призначенням, чіткою організацією опо-
віщення органів управління спеціалізованих медичних 
служб районних та міських (міст обласного значення) 
ланок, об’єктових спеціалізованих служб та формувань 
цивільного захисту в умовах мирного часу та особливого 
періоду; 

2) своєчасним доведенням до органів управління спе-
ціалізованих медичних служб районних та міських (міст 
обласного значення) ланок, об’єктових спеціалізованих 
служб та формувань цивільного захисту завдань щодо їх 
застосування в умовах оперативної обстановки, керівни-
цтвом та контролем за виконанням поставлених завдань, 
наданням всебічної допомоги та їх чіткою взаємодією під 
час спільного виконання завдань; 

3) чіткою організацією збору інформації про опера-
тивну обстановку, своєчасним її опрацюванням і обмі-
ном даними; 

4) комплексним використанням основних і дублюючих 
засобів управління та зв’язку; 

5) застосуванням формалізованих документів. 
25. Готовність до дій за призначенням Спеціалізованої 

служби ґрунтується на: 
1) організації ведення обліку сил, споруд, майна та інших 

засобів, що є в розпорядженні Спеціалізованої служби;
2) розробленні функціональних обов’язків посадових 

осіб Спеціалізованої служби; 
3) своєчасному поданні встановленої звітності та опера-

тивної інформації органам управління вищого рівня. 
26. Підготовка Спеціалізованої служби проводиться 

згідно з:
1) Порядком підготовки до дій за призначенням органів 

управління та сил цивільного захисту, затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 
року № 443;

2) Порядком здійснення навчання населення діям у над-
звичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України                     від 26 червня 2013 року № 444;

3) Порядком проведення навчання керівного складу та 
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здій-
сненням заходів з питань цивільного захисту, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 23 жов-
тня 2013 року № 819. 

27. Фінансування заходів Спеціалізованої служби 
здійснюється у порядку, визначеному чинним законо-
давством.

Керівник апарату                                    І.М.КАЛІНІНА

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації              В.Ф.МИРОШНИЧЕНКО


