
Завдання і обов'язки керівника ОСББ у сфері цивільного захисту 

 забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту в ОСББ; 

 розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку 

населення у разі виникнення аварії; 

 організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій 

евакуаційних заходів щодо мешканців ОСББ та майна; 

 здійснення навчання мешканців та працівників ОСББ з питань 

цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної 

безпеки; 

 розроблення та затвердження інструкції щодо дій персоналу ОСББ та 

мешканців у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; 

 здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують 

рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

 забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів 

державного нагляду, сил цивільного захисту – для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

 забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, 

зберігання, утримання, використання та реконструкції підвальних 

приміщень (найпростіших укриттів) для укриття мешканців ОСББ; 

 дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного та 

протиепіфітотичного режиму; 

 розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, 

впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із 

зазначеного питання; 

 розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань 

пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

 забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та 

розпоряджень фахівців цивільного захисту, які здійснюють державний 

нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки; 

 утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного 

захисту, недопущення їх використання не за призначенням; 

 здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів 

виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої 

автоматики; 

 своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного 

захисту про несправність систем протипожежного захисту, 

водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній 

території; 

 забезпечення засобами колективного захисту; 

 виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими 

законодавчими актами. 

 


