ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від _______________ № _______

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізовану службу цивільного захисту сільськогосподарських
тварин і рослин
1. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад
спеціалізованої служби цивільного захисту сільськогосподарських тварин і
рослин, а також організацію управління нею та її функціонування.
2. Спеціалізована служба цивільного захисту сільськогосподарських
тварин і рослин (далі – Служба) є галузевою службою, яка утворюється для
виконання спеціальних робіт і організації заходів щодо цивільного захисту
сільськогосподарських тварин і рослин.
Служба належить до сил цивільного захисту та забезпечує захист
сільськогосподарських тварин і рослин в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період, можливих
терористичних проявів.
Служба утворюється у сфері управління Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі –
Держпродспоживслужба) на основі органів управління, сил і засобів
територіальних органів, регіональних служб державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті,
підприємств, установ та організацій що належать до сфери управління
Держпродспоживслужби (далі – суб'єкти господарювання), шляхом зведення
об’єктових підрозділів, для проведення спеціальних робіт (щодо цивільного
захисту сільськогосподарських тварин і рослин) згідно з переліком
підприємств, установ та організацій що належать до сфери управління
Держпродспоживслужби, наведеним у додатку цього Положення, а також
Сектор мобілізаційної роботи та цивільного захисту Держпродспоживслужби,
об’єктові підрозділи територіальних органів.
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У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у
Кодексі цивільного захисту України та інших законодавчих актах.
3. Положення про спеціалізовану службу цивільного захисту
сільськогосподарських тварин і рослин затверджується наказом Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та
погоджуються із Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі –
ДСНС).
4. Основними завданнями Служби є:
участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів
цивільного захисту на особливий період;
здійснення заходів з переведення Служби до функціонування в умовах
надзвичайної ситуації та особливого періоду;
забезпечення виконання основних заходів і завдань у сфері цивільного
захисту, стосовно ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та
реєстрації тварин;
забезпечення здоров’я та благополуччя тварин, безпечністю та окремими
показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного
походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві,
біологічними продуктами,
патологічним
матеріалом,
ветеринарними
препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами, кормами та
іншими об’єктами санітарних заходів, застосуванням ветеринарно-санітарних
заходів, профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах
компетенції території України від занесення регульованих шкідливих
організмів, проникнення хвороб тварин та рослин з території інших держав або
карантинних зон в мирний час та особливий період, можливих терористичних
проявів;
здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп,
команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення;
організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки
фахівців, які входять до складу Служби;
підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для
виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;
підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з
цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій та управління підрозділами служби, що залучаються до таких робіт і
заходів;
організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного
захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються
до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів Служби.
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5. Служба відповідно до покладених на неї завдань у мирний час та в
особливий період, можливих терористичних проявів:
проводить моніторинг стану забруднення радіоактивними та небезпечними
хімічними речовинами, біологічними засобами сільськогосподарських угідь,
продукції
рослинництва,
поверхневих
вод,
призначених
для
сільськогосподарських потреб;
проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення)
надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів
евакуації;
проводить роботи з ліквідації епізоотій та епіфітотій, здійснює
епізоотичний, фітосанітарний і токсикологічний контроль під час проведення
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
здійснює відповідно до компетенції контроль за безпечністю харчових
продуктів і кормів під час виникнення надзвичайних ситуацій, бере участь у
здійсненні заходів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів та
сировини для їх виготовлення рослинного та тваринного походження;
здійснює агрохімічне обстеження, ветеринарну діагностику, лікування
тварин, що заражені (уражені), знезаражують посіви, пасовища і продукцію
тваринництва та рослинництва;
здійснює ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи;
організовує заходи із знищення зерна, продовольства, харчової сировини,
фуражу та інших матеріальних засобів, що не підлягають знезараженню;
забезпечує створення резерву спеціального майна і засобів для захисту
свійських тварин та сільськогосподарських рослин у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
бере участь у сільськогосподарському виробництві на забруднених
територіях, здійснює контроль за безпечністю такого виробництва;
проводить бактеріологічну розвідку районів, зон, ділянок, об’єктів
проведення спеціальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
організовує і проводить на суб'єктах господарювання, які належать до
сфери управління Держпродспоживслужби, спеціальні роботи на уражених
об’єктах і територіях з використанням спеціальних технічних засобів,
обладнання, спорядження та матеріалів.
бере відповідно до функціональної спрямованості участь у:
здійсненні заходів щодо спеціальної обробки територій, приміщень,
сільськогосподарських тварин і рослин, продукції тваринництва та
рослинництва;
підготовці сільськогосподарської та спеціальної техніки для роботи на
зараженій місцевості, спеціальної обробки тварин і рослин, що заражені
(уражені), знезаражені території, приміщень, де зберігається продукція
тваринництва та рослинництва;
сільськогосподарському виробництві на забруднених територіях, здійснює
контроль за безпечністю такого виробництва;
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здійсненні заходів щодо захисту джерел і систем водопостачання для
тварин від впливу небезпечних факторів ураження;
визначенні потреби у матеріальних, технічних та фінансових ресурсах,
необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
проведенні санітарно-епідемічних розслідувань, спрямованих на виявлення
причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних
хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних
харчових отруєнь, масових інфекційних захворювань тощо;
роботі комісій із розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій
та визначення збитків;
організації роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і
побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання
людиною;
забезпеченні здійснення ветеринарно-санітарного нагляду за здоров’ям та
благополуччям тварин безпечністю та окремими показниками якості харчових
продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів та інших
об’єктів санітарних заходів;
здійсненні нагляду за тваринами, харчовими продуктами, іншими
об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з продуктами тваринного
походження;
наданні відповідно до компетенції методичної допомоги територіальним та
об’єктовим спеціалізованим службам цивільного захисту щодо проведення
спеціальних робіт;
організації заходів щодо забезпечення їх необхідними матеріальнотехнічними засобами, технікою та оснащенням;
організації взаємодію сил і засобів територіальних та об’єктових
спеціалізованих служб цивільного захисту, які залучені для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
організації забезпечення сил та підрозділів служби необхідними засобами,
профілактичними засобами, препаратами тощо;
наданні пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у
сфері цивільного захисту сільськогосподарських тварин і рослин;
збиранні, аналізі та узагальнені даних про епідеміологічну обстановку,
прогнозує її розвиток у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках
ураження та на прилеглих територіях;
здійснює інші заходи відповідно до призначення.
6. Безпосереднє керівництво службою здійснюється Міністром розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України через Голову
Держпродспоживслужби.
Органом управління, який забезпечує організацію повсякденної діяльності
Служби, є структурний підрозділ з питань цивільного захисту апарату
Держпродспоживслужби.
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Забезпечення організації повсякденної діяльності органів та підрозділів,
які входять до складу Служби, покладається на структурні підрозділи
(відповідальних осіб) з цивільного захисту.
7. У разі залучення Служби на період здійснення заходів згідно з
покладеними завданнями, їй підпорядковуються територіальні спеціалізовані
служби цивільного захисту.
8. Функціонування Служби та її забезпечення у режимах повсякденного
функціонування,
підвищеної
готовності,
надзвичайної
ситуації
та
надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної державної
системи цивільного захисту в таких режимах здійснюється згідно з Кодексом
цивільного захисту України. Залучення Служби до виконання спеціальних
робіт і заходів з цивільного захисту здійснюється відповідно до Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 223.
В особливий період Служба функціонує відповідно до Кодексу цивільного
захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються Законами
України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію», а також іншими нормативно-правовими актами.
9. Облік працівників Служби, техніки та майна, якими вона
укомплектована, завчасно веде структурний підрозділ з питань цивільного
захисту апарату Держпродспоживслужби. Їх кількість щороку уточнюється.
На суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління
Держпродспоживслужби, ведення обліку працівників Служби, техніки та
майна, якими вона укомплектована, покладається на структурні підрозділи
(відповідальних осіб) з питань цивільного захисту. Суб'єкти господарювання,
що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, щороку до 01 січня
подають до Держпродспоживслужби відомості про кількість працівників,
техніки та майна, якими укомплектована Служба. Підготовка Служби
проводиться згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів
управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443, Порядком здійснення
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, Порядком
проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819.
Т. в. о. Голови

Ольга ШЕВЧЕНКО

