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ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Помічнянської ОТГ на 2020 рік та січень-лютий 2021 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 місцевими органами
виконавчої влади, господарськими організаціями, що належать до
сфери управління місцевих органів виконавчої влади

Управління ДСНС України в області, управління з
питань цивільного захисту облдержадміністрації, відділ

ЖКГ, архітектури та містобудування

До 25 грудня
2020 року

2. 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 70 відсотків потреби)

Виконком Помічнянської міської ради , керівники
установ та організацій

До 25 грудня
2020 року

3.   Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного
захисту для непрацюючого населення, яке проживає у
прогнозованих зонах хімічного забруднення (рівень забезпечення -
не менше 40 відсотків потреби) та зонах можливого радіаційного
забруднення (рівень забезпечення - 100 відсотків)

Виконком Помічнянської міської ради,керівник хімічно-
небезпечного об’єкту

До 25 грудня
2020 року



1 2 3 4

4. Завершення створення територіальних формувань цивільного
   захисту

Виконком Помічнянської міської ради До 25 грудня
2020 року

5. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність в особливий період

Керівники структурних підрозділів виконкому
Помічнянської міської ради

До 25 грудня
2020 року

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

6. Організація та проведення зборів керівного складу ланок
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Кіровоградської області з підведення підсумків роботи у
сфері цивільного захисту у 2020 році та визначення основних
завдань у зазначеній сфері на 2021 рік

Міський голова, керівники  підприємств, установ,
організацій

Січень-лютий
2021 року

7. Приймати участь у проведенні зборів керівного складу  ланок
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Кіровоградської області з підведення підсумків роботи у
сфері цивільного захисту у 2020 році та визначення основних
завдань у зазначеній сфері на 2021 рік

Міський голова, керівники  підприємств, установ,
організацій

Січень-лютий
2021 року

8. Приймати участь у навчально-методичних зборах посадових осіб
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, обласних спеціалізованих служб цивільного
захисту відповідальних за організацію та здійснення заходів
цивільного захисту

Управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації, міський голова, евакуаційна

комісія

Щокварталу
2020 року

9. Організація та проведення штабних тренувань з органами
управління та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Кіровоградської області  щодо виконання завдань у складних
умовах осінньо-зимового періоду

Управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації, міський голова, евакуаційна

комісія

Жовтень
2020 року
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10. Проведення штабних тренувань з органами управління та силами

цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Кіровоградської області (з
визначенням стану готовності до вирішення завдань цивільного
захисту у мирний час та в особливий період):
 Добровеличківський район

Добровеличківська райдержадміністрація, управління
ДСНС України в області, навчально-методичний центр

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області, міський голова

Жовтень
2020 року

11. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню
пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом
пожежонебезпечного періоду

Добровеличківське відділення поліції Новоукраїнського
відділу ГУНП в Кіровоградській області, староста

Квітень
2020 року

12.  Здійснення комплексу заходів щодо надзвичайних ситуацій під
час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах:
 паливно-енергетичного комплексу;
 житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери

ПрАТ «Кіровоградобленерго», управління ДСНС
України в області, міська рада відділ ЖКГ, архітектури

та містобудування

Жовтень-грудень
2020 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

13.  Перевірка  органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій щодо стану готовності до пропуску
льодоходу, повені та паводків

Управління ДСНС України в області Лютий-
березень
2020 року

14.  Визначення стану готовності державних, 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

2020 року

15.  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-
серпень

2020 року
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16. Організація та проведення перевірки стану 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
2020 року

17. Перевірка працездатності техніки зв'язку та територіальної системи
централізованого оповіщення

Управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації, Дніпропетровська філія

ПАТ "Укртелеком", відповідальний за ЦЗ

Щомісяця
2020 року

18. Перевірка територіальної (місцевих) автоматизованих систем
централізованого оповіщення з практичним включенням
електросирен та інших технічних засобів оповіщення на території
області

Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком"  виконком
Помічнянської міської ради , керівники установ та

організацій

Щокварталу
2020 року

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

19.  Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-
методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Управління ДСНС України в області, навчально-
методичний центр цивільного захисту та безпеки

життєдіяльності області, органи місцевого
самоврядування (за згодою)

До 25 грудня
2020 року

20.  Організація та проведення занять щодо підготовки органів
управління та сил цивільного захисту ланок територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області до
командно-штабних навчань:
 Добровеличківська райдержадміністрація

Навчально-методичний центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності області

Вересень-
жовтень 2020

року

21.  Організація та проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з
основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах
загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти До 15 грудня
2020 року
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22. 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
2020 року

23. 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
2020 року

24. Організація та проведення громадських акцій "Запобігти.
Врятувати. Допомогти" та "Герой - рятувальник року"

Відділ освіти До 15 грудня
2020 року

25. Створення циклу  соціальної реклами з основ безпеки
життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

Центр надання соціальних послуг населенню До 15 грудня
2020 року

_______________________________________
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