УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про створення спеціалізованої
служби торгівлі та харчування
цивільного захисту Роздільнянського району
Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на
виконання вимог статті 10 "Кодексу цивільного захисту України", постанови Кабінету
Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну
систему цивільного захисту"(зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2015 р. № 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і
територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», розпорядження
голови Одеської обласної державної адміністрації від 18.06.2020 № 391/од- 2020 «Про
затвердження Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи
цивільного захисту Одеської області» та розпорядження голови Роздільнянської районної
державної адміністрації від 14.07.2021 № 209/А-2021 "Про затвердження Положення про
Роздільнянську районну ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Одеської області», з метою організації проведення спеціальних робіт і
заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців певної
спеціальності, техніки і майна спеціального призначення:
1.
Затвердити склад технічної спеціалізованої служби торгівлі та харчування
цивільного захисту (додається).
2.
Затвердити Положення про спеціалізовану службу торгівлі та харчування
цивільного захисту Роздільнянського району Одеської області ( додається).
3.
Вважати таким
що
втратило
чинність, розпорядження голови
Роздільнянської районної державної адміністрації від 17 вересня 2018 року №666/А-2018
«Про створення спеціалізовану службу торгівлі та харчування цивільного захисту
Роздільнянського району»

Голова

Сергій ПРИХОДЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
Роздільнянської районної
державної адміністрації
23 липня .2021 № 220/А-2021

СКЛАД
спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту
Роздільнянського району

Начальник спеціалізованої
служби торгівлі та харчування
цивільного захисту
Роздільнянського району
Заступник начальника
спеціалізованої служби
торгівлі та харчування
цивільного захисту
Роздільнянського району

Начальник відділу соціально-економічного
розвитку територій Роздільнянської районної
державної адміністрації
Головний спеціаліст фінансового відділу районної
державної адміністрації

--------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
Роздільнянської районної
державної адміністрації
23 липня .2021 року № 220/А-2021

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізовану службу цивільного захисту торгівлі та харчування
Роздільнянської районної ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Одеської області
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає принципи створення, основні завдання, склад сил і
засобів, порядок виконання завдань, а також регулює основні питання функціонування
спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування.
1.2. Правовою підставою для утворення спеціалізованої служби цивільного захисту
із захисту сільськогосподарських тварин і рослин є вимоги статті 10 "Кодексу цивільного
захисту України", постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11 "Про
затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту"(зі змінами),
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. № 101 "Про затвердження типових
положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту», розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від
18.06.2020 № 391/од- 2020 «Про затвердження Положення про територіальну підсистему
єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області» та розпорядження голови
Роздільнянської районної державної адміністрації від 14.07.2021 № 209/А-2021 "Про
затвердження Положення про Роздільнянську районну ланку територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області».
1.3. Спеціалізована служба цивільного захисту торгівлі та харчування – це
сукупність позаштатних організаційно об’єднаних органів управління, сил та засобів, яка
створюється у мирний час для забезпечення виконання комплексу заходів цивільного
захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та проведення
спеціальних робіт, пов’язаних зі спеціалізацією служби.
1.4 Спеціалізована служба цивільного захисту торгівлі та харчування входить до
складу сил цивільного захисту Одеської територіальної підсистеми Єдиної державної
системи цивільного захисту.
1.5. Формується Служба на базі відділу соціально-економічного розвитку територій
Роздільнянської райдержадміністрації, суб’єктів господарювання у сфері торгівлі та
харчування, суб’єктів господарювання, робочого інвентарю і спеціального одягу, питної
води (бутильованої), продовольства та речового майна, шляхом об'єднання об’єктових
спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту
1.6. Діяльність спеціалізованої служби торгівлі та харчування здійснюється:
у мирний час відповідно до цього Положення в особливий період – відповідно до плану
цивільного захисту району на особливий період.
1.7. Спеціалізована служба цивільного захисту торгівлі та харчування залучається до
дій відповідно до свого призначення, завдань і термінів готовності.

1.8. При виконанні завдань спеціалізована служба цивільного захисту торгівлі та
харчування району,
підпорядковується відповідно керівнику району, та, крім того,
підпорядковується вищій за територіальним принципом службі цивільного захисту.
1.9. Спеціалізована служба цивільного захисту торгівлі та харчування не є юридичною
особою. Листування зі службових питань здійснюються через орган управління, на який
покладено створення спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування.
2. Основні завдання
2.1. Участь у розробленні планів цивільного захисту Роздільнянського району на
поточний рік, планів реагування на надзвичайні ситуації Роздільнянського району, планів
евакуації населення і матеріальних цінностей Роздільнянського району, планів цивільного
захисту Роздільнянського району на особливий період, з питань що стосується Служби.
2.2. Підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для
виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період.
2.3. Здійснення заходів з переведення Служби до функціонування в умовах
підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та особливого періоду.
2.4. Інформування в установленому порядку керівного складу
Роздільнянської
районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Одеської області про передумови та
можливі наслідки надзвичайних ситуацій.
2.5. Організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту
ланок функціональних підсистем в Роздільнянському районі, які залучаються до ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
2.6. Здійснення організаційних заходів щодо створення резерву матеріально-технічних
засобів, пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у
мирний час та особливий період, на базі суб’єктів господарювання, які утворили службу.
2.7. Організація забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами
сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для проведення першочергових
робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення інших заходів,
передбачених законодавством.
2.8. Розробка та здійснення заходів щодо захисту продовольства і промислових
товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій.
2.9. Організація закладення продовольства до захисних споруд цивільного захисту та
на пункти управління.
2.10. Забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності
особовий склад сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
2.11. Забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей.
2.12. Забезпечення створення запасів продуктів харчування та непродовольчих
товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних
ситуацій.
3. Організаційна структура
3.1. Загальне керівництво спеціалізованою службою торгівлі та харчування району
здійснює голова Роздільнянської районної державної адміністрації.
3.2. Безпосереднє керівництво спеціалізованою службою торгівлі та харчування
здійснює начальник служби, який є начальником відділу соціально-економічного розвитку
територій Роздільнянської районної державної адміністрації відповідно до вимог
розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 14.07.2021 №
209/А-2021 "Про затвердження Положення про Роздільнянську районну ланку
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області та
Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту Роздільнянського району" .

3.3. Начальник спеціалізованої служби торгівлі та харчування району
підпорядковується голові райдержадміністрації та голові комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій району;
3.4. Визначення чисельності та організаційної структури спеціалізованої служби
торгівлі та харчування покладається на начальника спеціалізованої служби торгівлі та
харчування і повинно забезпечувати повне та своєчасне виконання завдань, покладених на
спеціалізовану службу.
3.5. Організаційна структура спеціалізованої служби торгівлі та харчування
визначається у наказі начальника спеціалізованої служби торгівлі та харчування "Про
створення і функціонування спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та
харчування, а саме:
призначаються заступники начальника спеціалізованої служби цивільного захисту
торгівлі та харчування;
створюється штаб спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування;
створюється робоча група (робочі групи), при потребі, та вказується напрямок діяльності
групи;
створюється оперативна група (оперативні групи), при потребі, з метою з'ясування
характеру, масштабу та можливого розвитку надзвичайної ситуації, збору достовірної
інформації про обстановку та підготовку пропозицій для прийняття рішень;
створюються формування (ланки, групи, бригади, загони, команди), визначається їх склад і
чисельність.
3.6. Розподіл обов’язків між керівником та посадовими особами спеціалізованої
служби цивільного захисту торгівлі та харчування здійснюються у режимі повсякденної
діяльності шляхом розробки функціональних обов’язків на кожну посадову особу
спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування.
3.7. Посадові особи, які входять до складу управління службою не звільняються від
виконання обов’язків, затверджених їх посадовою інструкцією на суб'єкті господарювання.
4 Функціональні обов'язки начальника спеціалізованої
служби цивільного захисту торгівлі та харчування
Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування району,
підпорядковується керівнику адміністративно-територіальної одиниці району.
Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування є
основним організатором і керівником спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та
харчування та несе персональну відповідальність за підготовку і постійну готовність органів
управління і особового складу спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та
харчування до сталого функціонування в режимах повсякденної діяльності, підвищеної
готовності та в режимі надзвичайної ситуації.
Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування
здійснює керівництво службою безпосередньо або через штаб служби.
Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування
зобов’язаний:
У режимі повсякденного функціонування:
вивчати нормативно-правову та законодавчу базу, яка регламентує функціонування
служби, постійно удосконалювати особисту підготовку з питань цивільного захисту;
брати участь у підготовці та коригуванні документації служби;
знати укомплектованість підрозділів служби (суб'єкта господарювання, що входять до
складу служби) матеріально-технічними засобами та обладнанням;
керувати комплектацією служби необхідним майном, технікою, засобами
індивідуального захисту;
підтримувати у стані постійної готовності до застосування спецтехніки і майна;

брати участь у плануванні та забезпеченні виконання заходів щодо навчання діям у
надзвичайних ситуаціях особового складу служби;
вивчати та впроваджувати нові методи прогнозування, оцінки обстановки,
розрахунків сил і засобів, прийняття і реалізації рішення з використанням комп’ютерної
техніки із сучасним програмним забезпеченням при моделюванні і виникненні надзвичайних
ситуацій;
сприяти розробці спеціальних програм, що передбачають до оснащення засобами
контролю, автоматичного регулювання, пристроями вибухопопередження і вибухозахисту,
системами безпечної аварійної зупинки суб'єкта господарювання, оповіщення, захисту і
порятунку людей, пристроями систем локалізації, що перешкоджають поширенню викидів
небезпечних хімічних речовин;
співпрацювати з питань цивільного захисту з керівництвом потенційно-небезпечних
об’єктів, місцевими органами виконавчої влади і органами управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
У режимі підвищеної готовності:
За сигналом оповіщення прибути (налагодити зв’язок) до керівника району, уяснити
обстановку, що склалася, і з поставленими завданнями;
за отриманими даними здійснити, з використанням програмного забезпечення,
прогнозування і моделювання обстановки, яка може скластися;
встановити надійний зв’язок з підлеглими та з територіальними і місцевими органами
управління у сфері цивільного захисту;
організувати роботу щодо виявлення ступеня готовності служби до дій за
призначенням;
привести у відповідний ступень готовності до дій органи управління і сили служби
(віддати розпорядження, наказ);
забезпечити оснащення сил служби необхідним майном, засобами захисту та ін.;
керувати проведенням робіт щодо підвищення стійкості функціонування системи
оповіщення та зв'язку;
привести в готовність пункт управління;
при необхідності та можливості, посилити спостереження і контроль за станом
навколишнього середовища та інфраструктури території району;
уточнити порядок підтримання взаємодії з відповідними територіальними службами
цивільного захисту;
доповісти про обстановку і вжиті заходи керівнику району.
У режимі надзвичайної ситуації:
забезпечити своєчасне інформування органів управління та сил служби про
надзвичайну ситуацію;
усвідомити й оцінити обстановку, прийняти рішення і поставити завдання органам
управління служби (згідно з відповідними розділами Плану реагування);
забезпечити безперервне управління та надійну роботу служби у режимі надзвичайної
ситуації;
підтримувати безперервну взаємодію з іншими службами і формуваннями цивільного
захисту;
у встановлені терміни та обумовленому порядку доповідати про виконану роботу
керівнику району.
У режимі надзвичайного стану діяти згідно з вимогами законів України "Про
правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також
інших нормативно-правових актів.
Начальнику спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування
надається право:
заслуховувати підлеглих з питань, що належать до його компетенції та надавати їм
відповідні доручення;

одержувати від них матеріали та документи, необхідні для вирішення питань, які він
розглядає;
приймати рішення в межах повноважень служби з питань реагування на надзвичайні
ситуації;
залучати до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у разі потреби, усі сили, які
знаходяться у його підпорядкуванні;
вносити пропозиції керівнику району, про заохочення осіб, які зробили значний
внесок у розроблення та реалізацію заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям,
ліквідації їх наслідків.
5. Сили і засоби технічної спеціалізованої служби
5.1. Відповідно до вимог 18.06.2020 № 391/од- 2020 «Про затвердження Положення
про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Одеської
області» та розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від
14.07.2021 № 209/А-2021 "Про затвердження Положення про Роздільнянську районну ланку
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області».
про створення служб цивільного захисту на території району, силами і засобами
спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування є сили і засоби цивільного
захисту Роздільнянської районної спілки споживчих товариств та Захарівська районна спілка
споживчих товариств, Великомихайлівське районне споживче товариство «Надія».
5.2. Застосування сил і засобів спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та
харчування до дій за призначенням у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
здійснюється за розпорядженням голови або за рішенням комісії з питань ТЕБ та НС району .
5.3. Залучення до виконання завдань, покладених на спеціалізованої служби
цивільного захисту торгівлі та харчування у разі загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій, додаткових сил та засобів інших суб'єктів господарювання, що не входять до
складу спеціалізованої служби цивільного захисту торгівлі та харчування, здійснюється за
рішенням голови райдержадміністрації.
Залучені сили та засоби передаються службі в оперативне підпорядкування.
6. Планування та організація діяльності
6.1. Для забезпечення планомірної діяльності та підтримання Служби у постійній
готовності до виконання завдань за призначенням в Службі розробляються:
посадовий склад Служби, який затверджується начальником служби та погоджується
з сектором з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення
Роздільнянської районної державної адміністрації;
схема оповіщення керівного складу районної Служби в робочий та неробочий час;
інструкція взаємодії між підприємствами, установами і організаціями, що
організаційно об'єднані у Службу;
календарний план основних заходів при переведенні Служби в режими
функціонування;
витяг з плану реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру Роздільнянського району;
розрахунок сил та засобів Служби для роботи при виникненні надзвичайних ситуацій;
розрахунок забезпечення Служби засобами індивідуального захисту;
розрахунок забезпечення Служби засобами колективного захисту;
розрахунок забезпечення Служби автотранспортними засобами;
розрахунок накопичення матеріально-технічних засобів (майна) у Службі;
план підготовки керівного складу та формувань Служби на рік;
довідкові та інформаційні матеріали.

6.2. Органи управління та сили, організаційно об'єднані в Службу, перебувають у
готовності до виконання завдань, передбачених Планами реагування на надзвичайні ситуації
Роздільнянського району та виконують завдання за призначенням у разі введення його в дію.
6.3. Управління силами та засобами Служби забезпечується:
приведенням у визначені строки сил і засобів Служби в готовність до дій за
призначенням, чіткою організацією оповіщення об’єктових спеціалізованих служб та
формувань цивільного захисту в умовах мирного часу та особливого періоду;
своєчасним доведенням до об’єктових спеціалізованих служб та формувань
цивільного захисту завдань щодо їх застосування в умовах оперативної обстановки,
керівництво та контроль за виконанням поставлених завдань, надання всебічної допомоги та
їх чіткою взаємодією під час спільного виконання завдань;
чіткою організацією збору інформації про оперативну обстановку, своєчасним її
опрацюванням і обміном даними;
комплексним використанням основних і дублюючих засобів управління та зв'язку;
застосуванням формалізованих документів.
6.4. Готовність до дій за призначенням Служби ґрунтується на:
організації ведення обліку сил, споруд, майна та інших засобів, що є в розпорядженні
Служби;
розробці функціональних обов'язків посадовим особам Служби;
своєчасному поданні встановленої звітності та оперативної інформації органам управління
вищого рівня.
7. Права спеціалізованої служби торгівлі та харчування
Служба має право на:
отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування
та суб'єктів господарювання інформації, необхідної для проведення робіт з цивільного
захисту;
безперешкодний доступ на об'єкти в суб'єкті господарювання і їх територію для
виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які перебувають
у зоні надзвичайної ситуації.
Права і обов'язки працівників суб'єкта господарювання, що призначаються до складу
технічної спеціалізованої служби, визначаються "Кодексом цивільного захисту України" та
іншими нормативно-правовими актами держави.
8. Організація взаємодії структурних підрозділів.
Взаємодія спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту з іншими
спеціалізованими службами цивільного захисту району полягає у погодженні дій різних за
призначенням сил (підрозділів) залежно від мети (завдань), місця, часу та взаємодопомоги
при виконанні поставлених завдань.
Для чого в даному розділі відображається:
погоджений порядок спільних дій реагування на кожний вид надзвичайних ситуацій з
визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;
питання повного забезпечення спільних заходів, у тому числі взаємного надання
допомоги транспортними, інженерними, технічними, матеріальними та іншими засобами;
погоджений порядок приведення у готовність і організація управління спільними
діями органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
району, та сил і засобів служб цивільного захисту району;
порядок підтримки зв’язку та обміну інформацією між структурними підрозділами
спеціалізованої служби цивільного захисту та з іншими службами цивільного захисту
району.

Взаємодія організовується через оперативні групи служб цивільного захисту,
представників відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування.
9. Матеріально-технічне та фінансове спеціалізованої
служби торгівлі та харчування цивільного захисту
9.1. Комплектування спеціалізованих формувань Служби особовим складом,
забезпечення технікою, штатним майном, приладами, матеріальними ресурсами та засобами
індивідуального захисту здійснюється установами і організаціями, на базі яких ці
формування створено.
9.2. Забезпечення Служби автомобілями і спеціальним транспортом здійснюється за
рахунок власного транспорту підприємств, установ і організацій, а також за рахунок
транспорту підприємств, наданого у тимчасове підпорядкування за розпорядженням голови
Роздільнянської районної державної адміністрації - керівника Роздільнянської районної
ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Одеської області.
9.3. Матеріально-технічне забезпечення Служби при проведенні аварійно-рятувальних
та інших невідкладних, відновлювальних робіт та комплексу заходів з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій в умовах мирного часу та особливого періоду здійснюється в обсягах
і у терміни, передбачені Планом реагування на надзвичайні ситуації
Роздільнянського
району.
9.4. Фінансування заходів Служби здійснюється за рахунок коштів на
загальновиробничі, адміністративно-управлінські і експлуатаційні витрати підприємств,
установ і організацій, організаційно об'єднаних у Службу.
9.5. Витрати, пов'язані з утриманням формувань Служби, які залучаються до ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх загрози або виникнення в умовах мирного часу
(виплата середньої заробітної плати, безоплатне харчування, транспортне забезпечення,
тощо), несуть:
підприємства, установи та організації, сили та засоби яких входять до складу Служби;
підприємства, установи та організації, в інтересах яких ведуться роботи та центральні,
місцеві органи виконавчої влади і виконавчі органи місцевих рад, за рахунок
резервних фондів відповідних бюджетів.
9.6. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального рівнів
залучаються кошти підприємств, установ та організацій, на території яких вони виникли, та
додатково місцеві фінансові та матеріальні резерви.
10. Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях
керівного та особового складу спеціалізованої служби торгівлі та харчування
цивільного захисту
10.1. Навчання діям у надзвичайних ситуаціях керівного та особового складу
спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту проводиться з метою
отримання та закріплення спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання
певних функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та здійснення
ефективного управління службою.
Навчання діям у надзвичайних ситуаціях складу спеціалізованої служби торгівлі та
харчування цивільного захисту проводиться:
під час інструктажів з техногенної безпеки;
на планових заняттях у складі навчальних груп;
в ході підготовки та проведення практичних заходів (спеціальних навчань, тренувань,
інших заходів).

10.2. Для проведення інструктажу з питань техногенної безпеки розробляються тексти
інструкцій щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі
виникнення аварійної ситуації (аварії), які повинні зберігатися поряд з "Журналом реєстрації
вступного інструктажу з питань техногенної безпеки" у відповідальної особи за ведення
інструктажу з питань техногенної безпеки.
10.3. Практична підготовка та відпрацювання дій за призначенням відбувається під
час підготовки та проведення спеціальних навчань, тренувань, інших заходів, які являють
собою завершальний етап з підготовки керівного складу і фахівців технічної спеціалізованої
служби до вирішення завдань служби, запобігання, реагування і ліквідації аварій на
виробництві, захисту персоналу і населення від надзвичайних ситуацій. Заходи практичної
підготовки визначають загальну виучку і готовність технічної спеціалізованої служби до дій
за призначенням. Результати тренувань технічної спеціалізованої служби щодо дій за
призначенням, а також індивідуальні оцінки працівників, що входять до їх складу,
заносяться до Журналу обліку підготовки технічної спеціалізованої служби.
10.4. У кожному суб'єкті господарювання, які входять до складу служби, у спеціально
відведених, добре освітлених та доступних для огляду місцях розміщуються "Інформаційнодовідкові куточки щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях", які розкривають основні
питання захисту людей стосовно до умов конкретної території та суб'єктів господарювання.
Начальник відділу соціально-економічного розвитку
територій Роздільнянської районної державної адміністрації
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