
                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                   рішенням виконкому  

                                                                                                   Помічнянської міської ради    
                                                                                              від 31 січня 2019 року  № 10 

ПЛАН 
основних заходів цивільного захисту Помічнянської ОТГ на 2019 рік та січень-лютий 2020 року 

№ 

з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк 
виконання 

1 2 3 4 

І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області 

1. Здійснення звірки електронного та документального обліку 

захисних споруд цивільного захисту із центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, господарськими 

організаціями, що належать до сфери управління центральних 

органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів України 

Управління ДСНС України в області, управління з 

питань цивільного захисту облдержадміністрації, відділ 

ЖКГ ,архітектури та містобудування 

До 25 грудня 

2019 року 

2. Забезпечення розвитку інформаційних ресурсів, надання та 

оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного 

захисту в засобах масової інформації, на офіційному  веб-сайті  

Управління ДСНС України в області, управління з 

питань цивільного захисту облдержадміністрації, відділ 

ЖКГ ,архітектури та містобудування 

До 25 грудня 

2019 року 

3. Створення та впровадження системи аеромедичної евакуації 
постраждалих (хворих) із зон надзвичайних ситуацій (небезпечних 
подій) повітряними суднами ДСНС 

Управління ДСНС України в області, управління з 
питань цивільного захисту облдержадміністрації, 
виконком Помічнянської міської ради 

До 25 грудня 

2019 року 

4. Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного 

профілю функціонування, у структурі яких є відділення екстреної 

медичної допомоги,  реанімаційні та хірургічні блоки,  палати 

інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами 

електропостачання 

Керівники закладів охорони здоров»я, виконком 

Помічнянської міської ради 

До 25 грудня 

2019 року 

5. Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту 

для: 

персоналу радіаційного та хімічно небезпечних об’єктів у 

повному обсязі (рівень забезпечення 100 відсотків); 

працівників підприємств, розташованих у зоні можливого 

радіаційного і хімічного забруднення (рівень забезпечення - не 

менше 65 відсотків потреби) 

 Виконком Помічнянської міської ради , керівники 

установ та організацій 

До 25 грудня 

2019 року 
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6. Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту 

для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих 

зонах хімічного забруднення (рівень забезпечення - не менше ЗО 

відсотків потреби) та зонах можливого радіаційного забруднення 

(рівень забезпечення - 100 відсотків) 

 Виконком Помічнянської міської ради,керівник хімічно-

небезпечного об’єкту 

До 25 грудня 

2019 року 

7. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність в особливий період 

 Керівники структурних підрозділів виконкому 

Помічнянської міської ради 

До 25 грудня 

2019 року 

8. Надання методичної допомоги, підприємствам, установам та 

організаціям щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 

Відповідальний за цивільний захист  виконкому 
Помічнянської міської ради 

Вересень – 

жовтень 

II. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області 

10. Участь у  зборах керівного складу ланок територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Кіровоградської області з підведення підсумків роботи у сфері 

цивільного захисту у 2019 році та визначення основних завдань у 

зазначеній сфері на 2020 рік 

Міський голова ,керівники  підприємств, установ, 
організацій 

Січень-лютий 

2020 року 

11. Участь навчально-методичних зборів з посадовими особами 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, обласних спеціалізованих служб цивільного 

захисту, відповідальних за організацію та здійснення заходів 

цивільного захисту 

 Навчально-методичний центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності області, відповідальні за 

організацію та здійснення заходів цивільного захисту по 

установам і підрозділам 

Щокварталу 

2019 року 

12. Участь у штабних тренуваннях з органами управління цивільного 

захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Кіровоградської області (із залученням органів 

з евакуації) щодо переведення територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Кіровоградської області з 

режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в 

особливий період 

Управління з питань цивільного захисту 

облдержадміністрації, міський голова, евакуаційна 

комісія 

Червень 

2019 року 
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13. Участь у штабних тренуваннях з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Кіровоградської області (із 

залученням органів з евакуації) щодо виконання завдань у 

складних умовах осінньо-зимового періоду 

Управління з питань цивільного захисту 

облдержадміністрації, міський голова, евакуаційна 

комісія 

Жовтень 
2019 року 

14. Участь у  проведенні штабних тренувань з органами управління та 

силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Кіровоградської 

області (із залученням органів з евакуації) щодо виконання 

завдань під час пропуску льодоходу та паводків: 

Добровеличківський район 

 

Добровеличківська райдержадміністрація, управління 

ДСНС України в області, навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Кіровоградської області,міський голова 

Лютий 

2019 року 

15. Організація та проведення спеціального навчання (тренування) 

формувань аварійно-рятувальної служби функціональної 

підсистеми запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх 

наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах 

і територіях з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і 

компонентів ракетного палива, інших вибухо-пожежонебезпечних 

об’єктах Збройних Сил 

Управління Кіровоградського гарнізону, управління 

ДСНС України в області, військові частини 

Кіровоградського гарнізону, місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, відповідні 

комісії з питань евакуації 

За окремим 

планом 

16. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню 

пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом 

пожежонебезпечного періоду 

 РВ управління Національної поліції в Кіровоградській 
області, староста 

Квітень- 
жовтень 
2019 року 
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17. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню 

нещасних випадкам з людьми на водних об'єктах 

 РВ управління Національної поліції в Кіровоградській 

області, відповідальні за цивільний захист по 

підрозділам 

II квартал 
2019 року 

III. Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним 

ситуаціям на державному, регіональному та місцевому рівнях 
 

18. Перевірка стану готовності до комплексної перевірки  місцевого 

самоврядування щодо виконання вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної 

безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних 

служб у Кіровоградській області 

Управління ДСНС України в області, управління з 

питань цивільного захисту облдержадміністрації 

Лютий- 

березень 

2019 року 

19. Перевірка  органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій щодо стану готовності до пропуску 

льодоходу, повені та паводків 

Управління ДСНС України в області Лютий- 

березень 
2019 року 

20. Перевірка  органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій щодо стану готовності місць масового 
відпочинку населення на водних об’єктах 

Управління ДСНС України в області Травень- 
червень 
2019 року 

21. Визначення стану готовності комунальних, об’єктових аварійно- 

рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних 

служб громадських організацій до дій за призначенням 

Виконком Помічнянської міської ради , керівники 

установ та організацій 

Березень- 

травень 

2019 року 

22. Визначення стану готовності підприємств, що належать до сфери 

управління комунальних та інших підприємств, установ та 

організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, 

до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період 

виконком Помічнянської міської ради , керівники 

установ та організацій 

Квітень- 

червень 

2019 року 
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23. Організація та здійснення контролю за станом готовності 

територіальної, місцевих автоматизованих систем централізованого 

оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем 

оповіщення з доведенням до відома населення навчальної 

інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової 

інформації 

Виконком Помічнянської міської ради , керівники 

установ та організацій 

Листопад 
2019 року 

24. Перевірка працездатності техніки зв'язку та територіальної системи 

централізованого оповіщення 

Управління з питань цивільного захисту 

облдержадміністрації, Кіровоградська філія 

ПАТ "Укртелеком", відповідальний за ЦЗ  

Щомісяця 
2019 року 

25. Перевірка територіальної (місцевих) автоматизованих систем 

централізованого оповіщення з практичним включенням 

електросирен та інших технічних засобів оповіщення на території 

області 

Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком"  виконком 

Помічнянської міської ради , керівники установ та 

організацій  

Щокварталу 
2019 року 

26. Участь у практичному семінарі з уповноваженими представниками 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо 

впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у 

містобудівну та проектну документацію 

Управління ДСНС України в області, управління з 

питань цивільного захисту облдержадміністрації, 

відповідальний за ЦЗ 

Жовтень 
2019 року 

27. Участь у практичному семінарі з представниками органів 
управління освітою та науково-педагогічними (педагогічними) 
працівниками щодо організації діяльності базових (опорних) 
закладів освіти з безпеки життєдіяльності 

Відділ освіти, , навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, 
управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації 

Жовтень 
2019 року 

28. Організація та проведення у загальноосвітніх,  та дошкільних 

навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини 

відділ освіти,,  РВ управління ДСНС України в області 

навчально-методичний центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності області,  

Квітень - травень 

жовтень - 

листопад 

2019 року 
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IІІ. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та 

населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

29. Проведення функціонального навчання керівного складу і 

фахівців місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів 

місцевих рад, підприємств, установ та організацій в Навчально- 

методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області 

Управління ДСНС України в області, навчально-

методичний центр цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області, органи місцевого 

самоврядування (за згодою) 

До 25 грудня 

30. Організація та проведення заходів з популяризації культури 

безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення 

шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських 

змагань, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних 

таборів 

Відділ освіти, відділ культури,туризму, молоді та спорту  До 15 грудня 

2019 року 

31. Організація та проведення серед населення просвітницької роботи 

із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями (отруєннями) 

Керівники структурних підрозділі та комунальних 

підприємств 

До 15 грудня 

2019 року 

32. Організація та проведення громадських акцій "Запобігти. 

Врятувати. Допомогти" та "Герой - рятувальник року" 

Відділ освіти  До 15 грудня 

2019 року 

33. Участь у Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних Відділ освіти  Квітень- 

вересень 

2019 року 

34. Створення циклу  соціальної реклами з основ безпеки 

життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю 

Центр надання соціальних послуг населенню Квітень- 

вересень 

2019 року 
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