
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
Виконавчий комітет 

 

Рішення 

 

від     квітня   2016 р.                                                                 №  

м. Знам`янка 

 

 

Про основні заходи цивільного захисту 

міста на 2016 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, постанов Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 «Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 26 червня 2013 

року № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління 

та сил цивільного захисту» та від 26 червня 2013 року №444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», розпорядження голови 

облдержадміністрації від  28 березня 2016 року № 119-р «Про основні заходи цивільного 

захисту області на 2016 рік»,  виконавчий комітет міської ради: 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту міста на 2016 рік (додається). 

2.  Керівникам міських спеціалізованих служб цивільного захисту до   1 травня 2016 року 

розробити та затвердити відповідні плани основних заходів цивільного захисту на 2016 рік з 

визначенням конкретних термінів та відповідальних за виконання;  

3. Керівникам підприємств, організацій, установ – виконавців, визначених Планом, 

забезпечити надання інформації про виконання запланованих заходів до сектору з питань 

надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ міської ради в 

такі терміни: за перше півріччя – до 1 липня 2016 року, за рік – до 25 грудня 2016 року; 

4. Сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою 

УМА та ЖКГ міської ради (Балан С.М.) узагальнену інформацію про виконання  основних 

заходів цивільного захисту подавати  управлінню з питань надзвичайних ситуацій  

департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації: за перше півріччя - до 

05 липня 2016 року, за рік  - до 05 січня 2017 року. 
            5.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського голови 

Гребенюка С.А. 

 
 

  Міський голова                                         С.Філіпенко  
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Затверджено 

                                                                                                     

Рішенням виконавчого комітету 

                                                                                                     

Знам’янської міської ради 

                                                                                                     

від           квітня  2016 року № 

 
ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту міста  на 2016 рік та січень-лютий 2017 року 
№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Строк 

виконання 
 

1 2 3 4 5 

Заходи щодо удосконалення єдиної  державної системи цивільного захисту 
1. Здійснення організаційних 

заходів щодо 

впровадження в місті 

системи екстреної 

допомоги населенню за 

єдиним телефонним 

номером 112 

Міськрайонний відділ 

управління ДСНС 

України  в  області, 

Сектор з питань 

надзвичайних 

ситуацій, охорони 

праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради 

 

Державна пожежно-
рятувальна частина №18 
управління ДСНС 
України  в  області, 
 Міський відділ поліції 
управління НП в 
області, 
Станція експресної 

«Швидкої медичної 

допомоги», 

Управління по 

експлуатації газового 

господарства ВАТ 

«Кіровоградгаз», 

Район електричних 

мереж ПАТ 

«Кіровоградобленерго», 

Виробниче комунальне 

господарство ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» 

До 15 

грудня 

2016 

року 

2. Продовження  проведення 

технічної інвентаризації 

захисних споруд 

цивільного захисту  

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області, 

 Сектор з питань 

надзвичайних 

ситуацій, охорони 

праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради 

Балансоутримувачі 

захисних споруд 

цивільного захисту 

міста 

До 15 

грудня 

2016 

року 

Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх 

виникнення 

3. Забезпечення 

впровадження на об’єктах 

підвищеної небезпеки 

автоматизованих систем 

раннього виявлення 

загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення у 

зонах можливого ураження 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області  

 

Об’єкти підвищеної 

небезпеки 

До 15 

грудня 

2016 

року 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23
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і персоналу таких об’єктів 

4. Здійснення заходів щодо 

підтримання в готовності 

до застосування технічних 

засобів систем оповіщення 

органів управління 

цивільного захисту та 

населення 

Сектор з питань 

надзвичайних 

ситуацій, охорони 

праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради  

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області 

Знам'янської станційно-

лінійної дільниці №5 

районного центру 

телекомунікацій №3 

Кіровоградської філії 

ПАТ «Укртелеком», 

підприємства, установи 

та   

 організації міста 

До 15 

грудня 

2016 

року 

5. Розроблення та здійснення 

комплексу організаційних і 

практичних заходів щодо 

запобігання нещасним 

випадкам з людьми на 

водних обєктах 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області  

Міський відділ поліції 

управління 

Національної поліції в  

області 

 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради 

ІІ 
квартал 
2016 

року 

6. Розроблення та здійснення 

комплексу організаційних і 

практичних заходів щодо 

запобігання надзвичайним 

ситуаціям, пов'язаним з 

перевезенням небезпечних 

вантажів залізничним 

транспортом 

 Міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України в області  

РФ «Знам'янська 

дирекція залізничних 

перевезень» 

 

До 15 

грудня 
2016 
року 

7. Розроблення та здійснення 

комплексу організаційних і 

практичних заходів щодо 

запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з перевезенням 

небезпечних вантажів 

автомобільним 

транспортом 

Знам’янський відділ 
поліції управління 
Національної поліції в 
області, 
 Міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України в області 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології 

та благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради  

До 15 

грудня 
2016 
року 

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

8. Участь у проведенні зборів 

керівного складу 

цивільного захисту області 

з підведення підсумків 

роботи у сфері цивільного 

захисту у 2016 році та 

визначення основних 

завдань у зазначеній сфері 

на 2017 рік 

Міський голова, 

Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони 

праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ 

міської ради, 

Міськрайвідділ управління ДСНС України в 

області 

Січень-

лютий  

2017 

року 

 

9. Організація та проведення 

зборів керівного складу  

цивільного захисту  міста, 

підприємств, установ, 

організацій з підведення 

підсумків роботи у сфері 

цивільного захисту у 2016 

році та визначення 

Сектор з питань 

надзвичайних 

ситуацій, охорони 

праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради, 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

Міська комісія з питань 

ТЕБ та НС, 

Керівники 

спеціалізованих служб 

цивільного захисту, 

підприємств, установ, 

організацій міста 

Січень-

лютий  

2017 

року 
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основних завдань у 

зазначеній сфері на 2017 

рік 

України в області   

10. Проведення штабних 

тренувань з органами 

управління та силами 

цивільного захисту міської 

ланки територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту щодо  

ліквідації надзвичайних 

ситуацій у разі виникнення 

аварій на залізничному 

транспорті  

Сектор з питань 

надзвичайних 

ситуацій, охорони 

праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради 

Міська комісія з питань 

ТЕЬ та НС, 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту міста 

Березень 

2016 року 

11. Проведення штабних 

тренувань з органами 

управління та силами 

цивільного захисту міської 

ланки територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту щодо 

переведення міської ланки 

територіальної підсистеми 

єдиної державної системи 

цивільного захисту з 

режиму функціонування в 

мирний час на режим 

функціонування в 

особливий період 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології 

та благоустрою УМА 

та ЖКГ міської ради  

 

Міська комісія з питань 

ТЕЬ та НС, 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту міста 

Квітень 

2016 

року 

12. Проведення штабних 

тренувань з органами 

управління та силами 

цивільного захисту міської 

ланки територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту щодо 

виконання завдань у 

складних умовах осінньо-

зимового періоду 

 Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології 

та благоустрою УМА 

та ЖКГ міської ради  

 

Міська комісія з питань 

ТЕЬ та НС, 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту міста 

Жовтень 

2016 року 

13. Проведення спеціального 

тренування з органами 

управління та силами 

цивільного захисту міської 

ланки територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту (із 

залученням органів з 

евакуації) щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій на арсеналах, 

Міський  військовий 

комісаріат, 

Міськрайонний відділ 

управління ДСНС 

України в області, 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології 

та благоустрою УМА 

та ЖКГ міської ради  

Міська комісія з питань 

евакуації, 

Селищна рада 

За 

окремим 

планом 
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базах (складах) озброєння, 

ракет, боєприпасів об'єктів 

Збройних Сил 

14 Проведення спеціальних 

об’єктових навчань і 

тренувань 

Керівники підприємств, 

організацій, установ 

всіх форм власності 

міста, 

Міськрайонний відділ 

управління ДСНС 

України в області 

Органи управління 

цивільного захисту, 

формування 

підприємств, 

організацій, установ всіх 

форм власності міста 

За 

окремими 

планами 

підприємств, 

організацій, 

установ 

міста 

Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки 

15. Перевірка стану 

техногенної та пожежної 

безпеки  

вибухопожежонебезпечних 

об'єктів 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області  

Вибухопожежонебезпечні 

об'єкти міста 

За 

окремим 

планом 

16. Перевірка стану готовності 

спеціалізованих служб 

цивільного захисту міста 

до дій за призначенням 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області 

Спеціалізовані служби 

цивільного захисту міста  

За 

окремим 

планом  

17. Перевірка  підприємств, 

установ та організацій 

щодо виконання завдань за 

призначенням у складних 

умовах осінньо-зимового 

періоду 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області 

 

КП «ЗЖЕК №1»,  об’єкти 

житлово-комунального 

господарства та 

життєзабезпечення, 

заклади освіти, лікарняні 

заклади, підприємства 

зв’язку та енергетичного 

комплексу 

Вересень-

жовтень 

2016 

року 

18 Перевірка працездатності 

техніки зв’язку та обласної 

системи централізованого 

оповіщення 

 

Управління цивільного 

захисту 

облдержадміністрації 

Знам'янська станційно-

лінійна дільниця №5  

КФ ПАТ"Укртелеком" 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради 

Щомісяця 

19. Комплексна перевірка 

стану готовності до 

використання за 

призначенням систем 

централізованого 

оповіщення (спеціальної  

"Сигнал-Д" та 

територіальної) з 

доведенням до населення 

навчальної інформації у 

сфері цивільного захисту 

через засоби масової 

інформації 

 

Управління ДСНС 

України в області, 

 Управління цивільного 

захисту 

облдержадміністрації, 

Кіровоградська філія  

ПАТ "Укртелеком" (за 

згодою) 

Знам'янська станційно-

лінійна дільниця №5  

Кіровоградської філії 

ПАТ"Укртелеком" 

Відділ поліції УНП в 

області 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради  

Листопад 

2016 року 

20. Проведення перевірки 

стану протипожежного 

захисту та техногенної 

безпеки об’єктів суб’єктів 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області 

 

об’єкти суб’єктів 

господарювання з 

високим ступенем 

ризику 

За 

окремим 

планом 



 6 
1 2 3 4 5 

господарювання з високим 

ступенем ризику від 

провадження 

господарської діяльності 

21. Проведення перевірки 

стану протипожежного 

захисту та техногенної 

безпеки  хлібоприймальних 

підприємств та їх 

готовності до прийняття і 

зберігання зернових 

культур урожаю 2016 року 

 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області, 

 

хлібоприймальні 

підприємства  

Травень-   

серпень 

2016 

року 

22. Проведення перевірки 

стану протипожежного 

захисту та техногенної 

безпеки закладів освіти та 

їх готовності до 2016/2017 

навчального року 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС  

України в області 

Заклади освіти міста 

 

Липень, 

серпень 

2016 

року 

23 Проведення перевірки 

стану протипожежного 

захисту та техногенної 

безпеки ринків та торгових 

майданчиків всіх форм 

власності міста 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС  

України в області 

Керівники і власники 

об’єктів 

Квітень-

червень  

2016 року 

24 Проведення перевірки 

стану протипожежного 

захисту та техногенної 

безпеки об’єктів літнього 

відпочинку дітей 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС  

України в області 

Заклади освіти міста 

 

Травень  

2016 року 

25 Проведення комплексної 

перевірки стану організації 

роботи з цивільного 

захисту, техногенної та 

пожежної безпеки у: 

Знам’янському центрі 

зайнятості; 

Управлінні пенсійного 

фонду в Знам’янському 

районі; 

Міжрайонному центрі 

головного управління  

держепідслужби у 

Кіровоградській області; 

Центрі обслуговування 

споживачів УДППЗ 

«Укрпошта» 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС  

України в області 

  

 

 

Квітень 

Червень 

 

Серпень 

 

Вересень 

2016 року 

Заходи щодо 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 

26. Забезпечення проходження 

функціонального навчання 

керівного складу і фахівців 

(формувань цивільного 

Керівники 

підприємств, 

організацій, установ 

всіх форм власності, 

Керівники підприємств, 

установ та організацій 

За 

окремим 

планом 
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захисту) з питань 

цивільного захисту 

підприємств, установ та 

організацій в навчально-

методичному центрі сфери 

цивільного захисту 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області, 

Сектор з питань 

надзвичайних 

ситуацій, охорони 

праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ міської ради 

 

27. Організація та проведення 

у загальноосвітніх, 

професійно-технічних та 

дошкільних навчальних 

закладах Дня цивільного 

захисту, Тижня знань з 

основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня 

безпеки дитини  

 

 Міський відділ освіти ,   

  Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області, 

СПТУ-12, 

Професійний  ліцей 

 

навчальні заклади 

 

Квітень-

травень, 

жовтень- 

листопад 

2016 

року 

28. Організація та проведення 

просвітницької роботи 

серед населення з питань 

запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з небезпечними 

інфекційними 

захворюваннями, 

масовими неінфекційними 

захворюваннями 

(отруєннями) 

Відділ 

держсанепідемнагляду 

в                                                                    

Знам’янському та 

Олександрівському 

районах, 

Міський відділ освіти, 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області 

Об’єкти всіх форм 

власності, 

навчальні заклади 

 

До 15 

грудня 

2016 

року 

29. Організація та проведення 

шкільних, міського,  

обласних та фінального 

етапів Всеукраїнського 

фестивалю дружин юних 

пожежних 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області, 

Міський відділ освіти, 

Міський відділ  

молоді та спорту  

навчальні заклади Квітень-

вересень 

2016 

року 

30. Організація та проведення 

заходів з формування 

культури безпеки 

життєдіяльності серед 

дітей і молоді та змагань за 

програмою "Школа 

безпеки" 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області, 

Міський відділ освіти, 

Міський відділ  

молоді та спорту  

 

навчальні заклади До 15 

грудня 

2016 

року 

31. Створення і поширення 

зовнішньої та внутрішньої 

соціальної реклами, 

створення спеціальних 

тематичних рубрик 

(сторінок) у засобах 

масової інформації з 

основних напрямків 

безпеки життєдіяльності;  

проведення акцій 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області, 

Міський відділ освіти, 

Міський відділ  

молоді та спорту  

 

 До 15 

грудня 

2016 

року 



 8 
1 2 3 4 5 

“Запобігти, 

врятувати, допомогти”, 

“Герой-рятувальник року” 

32. Розроблення та 

виготовлення  брошур, 

посібників, буклетів, 

пам’яток з питань безпеки 

життєдіяльності та 

цивільного захисту 

Міськрайвідділ 

управління ДСНС 

України в області 

 До 15 

грудня 

2016 

року 

 

__________________________________________________________________ 

 


