Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Рішення
від

14

лютого

2014 р.

№ 47
м. Знам`янка

Про основні заходи цивільного
захисту міста на 2014 рік
Відповідно до статті 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з
метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012
року № 5403-VІ, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 "Про
затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного
захисту", виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту міста на 2014 рік (додається).
2. Керівникам міських спеціалізованих служб цивільного захисту:


до 20 лютого 2014 року організувати і провести наради з підведення підсумків
діяльності служби за рік, розробити та затвердити відповідні плани основних
заходів цивільного захисту на 2014 рік з визначенням конкретних термінів та
відповідальних за виконання;



протягом 2014 року забезпечити контроль за ходом виконання вищевказаних
планів, передбачивши при цьому періодичне заслуховування відповідальних за
виконання відповідних заходів, розгляд результатів їх роботи на оперативних
нарадах;
 інформацію про виконання заходів, затверджених даним рішенням, подавати
сектору з питань надзвичайних ситуацій та охорони праці УМА та ЖКГ у такі
терміни: щокварталу - до 5 числа місяця, наступного за звітний, за рік - до 10
січня 2015 року.
3. Сектору з питань надзвичайних ситуацій та охорони праці УМА та ЖКГ (Балан С.М.)
узагальнену інформацію про виконання основних заходів цивільного захисту подавати
управлінню з питань надзвичайних ситуацій департаменту інфраструктури та промисловості
облдержадміністрації щокварталу - до 10 числа місяця, наступного за звітний, за рік - до 15
січня 2015 року.
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 11 січня
2013 року № 2 “ Про стан цивільного захисту в місті та визначення основних заходів на 2013
рік”.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Заруцького А.А.
Міський голова

І.Крижановський
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Затверджено:
рішенням виконавчого комітету
Знам’янської міської ради
від 14 лютого 2014 року № 47
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту міста на 2014 рік
№
з/п
1
1

2

3
4

5

6

Заходи

Відповідальні

2
3
5
Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту
Залучення до оповіщення населення оператора кабельного Сектор з питань НС та
Квітень
телебачення по місту шляхом укладання угод та закладення ОП УМА та ЖКГ
фонограм звернень щодо найбільш вірогідних
надзвичайних ситуацій, розроблення та затвердження
спільних інструкцій черговому персоналу на випадок
виникнення потреби в оповіщенні населення
Забезпечення підготовки і прийняття розпорядчих
Сектор з питань НС та
Протягом року
документів, які регламентують роботу міської ланки
ОП УМА та ЖКГ
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, відповідно до
підзаконних актів Кодексу цивільного захисту України
Розміщення на сайті міськвиконкому пропагандиських і
Сектор з питань НС та
Протягом року
інформаційних матеріалів з питань ЦЗ
ОП УМА та ЖКГ
Відпрацювання та уточнення угод із суб’єктами Відділ економічного
Січень
господарювання
щодо
постачання
до
міського розвитку, промисловості,
матеріального резерву матеріальних цінностей відповідно інфраструктури та торгівлі
до номенклатури
міськвиконкому
Створення матеріального резерву для запобігання Сектор з питань НС та
Протягом року
виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх ОП УМА та ЖКГ
окремих наслідків згідно із затвердженою номенклатурою
Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
ІІ квартал
Розроблення та здійснення комплексу організаційних і
МРВ УДСНС України в
практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам області,
з людьми на водних об’єктах
МВ УМВС України в
області

7

Забезпечення роботи міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Голова комісії,
сектор з питань НС та ОП
УМА та ЖКГ

8

Забезпечення роботи міської ради з питань безпечної
життєдіяльності населення

Голова ради, сектор з
питань НС та ОП УМА та
ЖКГ

9

Розроблення та здійснення комплексу організаційних і
практичних заходів щодо запобігання виникненню
дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах

10

11
12
13

Строк виконання

МВ УМВС України в
області,
МРВ УДСНС України в
області
МВ УМВС України в
Розроблення та здійснення комплексу організаційних і
області,
практичних заходів щодо запобігання виникненню
МРВ УДСНС України в
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням
області
небезпечних вантажів
Міськвідділ освіти,
Забезпечення виконання заходів регіонального проекту
сектор з питань НС та
«Стоп-радон»
ОП УМА та ЖКГ
Проведення ремонту і заміна несправних пожежних
Знам’янське ВКГ «ОКВП
гідрантів
«Дніпро-Кіровоград»
Впровадити локальну систему раннього виявлення загрози Керівники ОПН
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей
у разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки

Березень
Травень
Вересень
Грудень
Лютий
Квітень
Серпень
Листопад
3 квартал

До 15 грудня

Протягом року
Протягом року
Згідно
визначеного
графіка

3
14

Забезпечити впровадження автоматичної пожежної
сигналізації та проведення вогнезахисного обробляння
дерев1яних конструкцій будівель об’єктів освіти

Протягом року

Міський відділ освіти

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів
міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
15

16

17
18

19

20

Участь у нараді керівного складу цивільного захисту
області з підведення підсумків роботи у сфері цивільного
захисту у 2013 році та визначення основних завдань у
зазначеній сфері на 2014 рік
Нарада керівного складу цивільного захисту міста,
підприємств, установ, організації з підведення підсумків
роботи у сфері цивільного захисту у 2013 році та
визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2014
рік
Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації
Участь міської ланки у тренуваннях з органами
управління та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
(із залученням евакуаційних органів) щодо ліквідації
надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків у разі
виникнення аварій на залізничному транспорті
Участь міської ланки у тренуваннях з органами
управління та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
(із залученням евакуаційних органів) щодо переведення
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту з режиму функціонування в мирний
час на режим функціонування в особливий період
Участь міської ланки у тренуваннях з органами
управління та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
(із залученням евакуаційних органів) щодо виконання
завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

21

Участь міської ланки у
тренуваннях з
органами
управління та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
(із залученням евакуаційних органів) з ліквідації
надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків пов’язаних
з поширенням особливо небезпечних інфекційних
захворювань серед населення

22

Тренування пересувного пункту управління начальника
цивільного захисту міста

23

Участь у навчально-методичних зборах з посадовими
особами райдержадміністрацій, міськвиконкомів,
спеціалізованих служб цивільного захисту області
відповідальних за організацію та здійснення заходів
цивільного захисту

Голова міської комісії з
питань техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Сектор з питань НС та
ОП УМА та ЖКГ

Січень-лютий

Січень-лютий

Сектор з питань НС та ОП Січень
УМА та ЖКГ
Сектор з питань НС та ОП І квартал
УМА та ЖКГ,
МРВ УДСНС України в
області
Сектор з питань НС та
ОП УМА та ЖКГ,
МРВ УДСНС України в
області

ІІ квартал

Сектор з питань НС та
ОП УМА та ЖКГ,
МРВ УДСНС України в
області

Жовтень

Відділ держсанепідемнагляду в
Знам’янському та
Олександрівському
районах, ЦРЛ,
МРВ УДСНС України в
області,
сектор з питань НС та
ОП УМА та ЖКГ
Сектор з питань НС та
ОП УМА та ЖКГ,
ЦТП №3 КФ
ПАТ Укртелеком»
Сектор з питань НС та ОП
УМА та ЖКГ

Лютий – березень

Квітень
Липень
Жовтень
Квітень
Жовтень

Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту
24
25

Перевірка стану техногенної та пожежної безпеки
вибухонебезпечних, пожежонебезпечних об’єктів
Перевірка стану готовності спеціалізованих служб ЦЗ до
дій за призначенням

МРВ УДСНС України у
Кіровоградській області
МРВ УДСНС України у
Кіровоградській області,
сектор з питань НС та ОП
УМА та ЖКГ

За окремим
планом
Березень-червень,
листопад-грудень

4
26

27

28

29
30
31

32
33

34
35

36

37

Комплексна перевірка стану готовності до використання
за призначенням систем централізованого оповіщення
(загальнодержавної, спеціальної «Сигнал-Д», обласної) із
доведенням до населення навчальної інформації у сфері
цивільного захисту через засоби масової інформації

ЦТП №3 КФ ПАТ
«Укртелеком»,
сектор з питань НС та ОП
УМА та ЖКГ

Листопад

Проведення перевірки стану протипожежного захисту та
МРВ УДСНС України у Липень-серпень
техногенної безпеки закладів освіти та їх готовності до
Кіровоградській області,
2014/2015 навчального року
міський відділ освіти
Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та населення діям у надзвичайних ситуацій
Забезпечення проходження підготовки керівного складу і
Сектор з питань НС та
За окремим
фахівців структурних підрозділів міськвиконкому,
ОП УМА та ЖКГ,
планом
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ
керівники суб’єктів
господарювання всіх
та організацій в навчально-методичному центрі
форм власності
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області
Проведення занять, тренувань з особовим складом міської Сектор з питань НС та
розрахунково-аналітичної групи
ОП УМА та ЖКГ
Проведення засідань і тренувань із структурними
Голова комісії,
підрозділами міської комісії з питань евакуації
сектор з питань НС та
ОП УМА та ЖКГ
Організація та проведення у загальноосвітніх,
МРВ УДСНС України в Квітень-травень
професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах області,
Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки
міськвідділ освіти,
життєдіяльності, Тижня безпеки дитини
ПТУ-12,
технічний ліцей
Організація та проведення заходів щодо функціонування
Міськвідділ освіти
До 15 грудня
міських базових загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів з питань ЦЗ
Організація та проведення просвітницької роботи серед
Відділ держсанДо 15 грудня
населення з питань запобігання виникненню
епідемнагляду в
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з особливо
Знам’янському та
небезпечними і небезпечними інфекційними
Олександрівському
захворюваннями, масовими неінфекційними
районах, МРВ УДСНС
захворюваннями (отруєннями)
України в області,
міськвідділ освіти
Організація та проведення шкільних, міського етапів
МРВ УДСНС України у Січень-вересень
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних,
Кіровоградській області,
участь міської команди в обласному етапі
міськвідділ освіти
Організація та проведення шкільних і міських заходів з
Міськвідділ освіти, МРВ До 15 грудня
формування культури безпеки життєдіяльності серед
УДСНС України у
дітей і молоді та зборів-змагань за програмою
Кіровоградській області
Всеукраїнського громадського дитячого руху "Школа
безпеки"
Створення і поширення зовнішньої та внутрішньої
МРВ УДСНС України у
До 15 грудня
соціальної реклами, створення спеціальних тематичних
Кіровоградській області,
рубрик (сторінок) у засобах масової інформації з
міський відділ освіти,
основних напрямків безпеки життєдіяльності; проведення
акцій “Запобігти, врятувати, допомогти ”, “Геройрятувальник року ”
Розроблення та виготовлення навчальних, навчальноМРВ УДСНС України у
До 15 грудня
наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з питань Кіровоградській області
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

