
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ З ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Тема: "Організація та здійснення аварійно-рятувального обслуговування 

суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, щодо яких існує 

небезпека виникнення надзвичайних ситуацій" 
 

Навчальна мета: підвищення рівня знань та професійних якостей 

особового складу. 

Час проведення: 1 година, 18.09.2020 р. 

Навчально-матеріальне забезпечення: конспект. 

Література:  

 1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI. 

2. Постанова КМУ від 11.01.2017 № 5 "Про затвердження Порядку 

здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування 

суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій". 
 
 

Порядок проведення заняття: 
 

1. Організаційні заходи – 5 хв.: 

 перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття. 

 

2. Контроль знань – 15 хв.: 

 перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу. 

 

3. Викладення матеріалу теми – 25 хв. 

 

Питання, яке вивчатиметься: 

Порядок організації та здійснення послуг, які передбачає обслуговування. 

 

Питання та їх стислий зміст Методичні 

вказівки 

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.01.2017 № 5 "Про затвердження Порядку 

здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального 

обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих 

територій" та статті 133 Кодексу цивільного захисту України, 

суб’єкти господарювання та окремі території, на яких існує 

небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, підлягають 

постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному 

обслуговуванню на договірній основі аварійно-рятувальними 

службами, які пройшли атестацію в установленому порядку. 

У разі відсутності на об’єкті суб’єкта господарювання 

власної об’єктової аварійно-рятувальної служби, атестованої в 

установленому порядку для проведення аварійно-рятувальних та 
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інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, виникнення яких можливе на зазначеному об’єкті, 

обслуговування такого об’єкта здійснюється іншими аварійно-

рятувальними службами, а на об’єкті, що має стратегічне значення 

для економіки та/або безпеки держави, - державними аварійно-

рятувальними службами, атестованими відповідно до 

законодавства. 

Право на здійснення обслуговування мають аварійно-

рятувальні служби, що утворені на професійній основі та 

атестовані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

13 листопада 2013 р. № 828 “Про затвердження Порядку атестації 

аварійно-рятувальних служб і рятувальників”. 

1. Обслуговування передбачає надання послуг з проведення 

відповідних робіт із запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій (профілактики), локалізації і ліквідації наслідків аварій, 

інших послуг відповідно до договору. 

2. Аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів та окремих 

територій аварійно-рятувальними службами передбачає 

проведення наступних заходів: 

виконання робіт із запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та мінімізації їх наслідків на об’єктах та окремих 

територіях, що обслуговуються; 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт у разі виникнення аварій, надзвичайних ситуацій та подій, у 

тому числі надання у можливих межах невідкладної, у тому числі 

медичної, допомоги потерпілим на місці події та під час евакуації 

до лікувальних закладів; 

захист навколишнього природного середовища та 

локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що 

виникають під час аварій та катастроф. 

3. Аварійно-рятувальна служба, яка здійснює 

обслуговування, подає уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання письмові повідомлення про загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій на об’єкті суб’єкта господарювання, який 

нею обслуговується, та рекомендації щодо зменшення ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій та/або проведення заходів для 

повного усунення ризиків їх виникнення. 

4. Види аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

на виконання яких атестована аварійно-рятувальна служба, 

повинні відповідати можливим видам аварій, надзвичайних 

ситуацій та подій, передбачених планами реагування на 

надзвичайні ситуації, а також планами локалізації і ліквідації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під запис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/828-2013-%D0%BF


3 

 

аварій, що розробляються в установленому порядку на об’єкт чи 

окрему територію, що обслуговується. 

5. Вирішення покладених на аварійно-рятувальні служби 
завдань з аварійно-рятувального обслуговування забезпечують 
органи управління, керівники аварійно-рятувальних служб, 
основні і допоміжні підрозділи, що входять до їх складу. 

Кількість допоміжних працівників аварійно-рятувальної 
служби, які залучаються до аварійно-рятувального 
обслуговування, визначається залежно від організаційної 
структури конкретної аварійно-рятувальної служби та обсягу 
виконуваних функцій. 

6. Кількість та чисельний склад оперативних одиниць 

аварійно-рятувальної служби визначаються керівником аварійно-

рятувальної служби за погодженням із суб’єктом господарювання. 

При цьому враховується специфіка об’єкта чи окремої території, а 

також спеціалізація, дислокація та нормативи виїзду підрозділів 

такої служби для проведення обслуговування. 

7. Матеріально-технічне забезпечення діяльності аварійно-
рятувальної служби визначається табелем оснащення, що 
затверджується органом виконавчої влади, органом місцевого 
самоврядування, суб’єктом господарювання, які утворили таку 
службу. 

8. Загальний порядок виконання аварійно-рятувальними 
службами спеціальних аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт, гасіння пожеж визначається інструкціями, 
правилами, статутами та іншими нормативними документами 
щодо дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженими відповідними 
центральними органами виконавчої влади. 

Специфіка проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт з локалізації та ліквідації наслідків аварій, 
надзвичайних ситуацій та подій на конкретному об’єкті чи окремій 
території, а також питання організації взаємодії під час їх 
проведення визначаються планами реагування на надзвичайні 
ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій, що 
розробляються в установленому порядку на цей об’єкт чи окрему 
територію. 

9. Вартість обслуговування визначається згідно з 

розрахунком, що є невід’ємною частиною договору на 

обслуговування. Оплата за обслуговування здійснюється за 

фактично виконані роботи на підставі відповідного акта. 

10. Проведення аварійно-рятувальною службою аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж здійснюється безоплатно. 

Витрати на проведення аварійно-рятувальною службою 
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окремих аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

спрямованих на пошук, рятування і захист населення, запобігання 

руйнуванням і матеріальним збиткам, локалізацію зони впливу 

небезпечних чинників, ліквідацію чинників, що унеможливлюють 

проведення таких робіт або загрожують життю рятувальників, 

можуть бути повністю або частково відшкодовані відповідно до 

закону. 

 

4. Закріплення вивченого матеріалу - 7 хв. 

Питання для закріплення: 

1) Дайте визначення поняття "обслуговування суб’єктів господарювання". 

2) Хто має право на здійснення обслуговування? 

3) Чим визначається загальний порядок виконання АРР? 

 

5. Підбиття підсумків - 8 хв.: 

 зазначення питань, що потребують підвищеної уваги; 

 оголошення оцінки; 

 відповіді на запитання. 

 

 
 


