
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

02 червня 2021 року                          смт Воскресенське                         № 76-р 

 

Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту 

Воскресенської селищної ланки 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного 

захисту на 2021 рік 

 

Відповідно до пункту 2 частини «б» делегованих повноважень статті 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 2 статті 19 

Кодексу цивільного захисту України, на виконання розпорядження Кабінету 

міністрів України від 28.12.2020 №1659–р  «Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту на 2021 рік», з метою якісного і своєчасного 

вирішення завдань цивільного захисту на території Воскресенської селищної 

ради, 

 

З О Б О В’ Я З У Ю: 

 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Воскресенської 

селищної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2021рік (далі – План заходів),  що додається. 

2. Виконавцям, керівникам підприємств, установ, організацій, 

розташованих на території Воскресенської територіальної громади, незалежно 

від форм власності та підпорядкування, забезпечити виконання Плану заходів, 

затвердженого цим  розпорядженням. 

3. Інспектору відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного 

розвитку (з охорони праці, цивільного захисту, пожежної та техногенної 

безпеки) Воскресенської селищної ради забезпечити подання управлінню з 

питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації: 

3.1. інформацію про виконання плану заходів у першому півріччі – до 12 

липня 2021 р., за 2021 рік — до 10 лютого 2022 р.; 



3.2. пропозиції до проєкту плану основних заходів цивільного захисту 

населення на 2022 рік – до 12 липня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрія 

ЯСЬКІВА. 

 

 

Селищний голова                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням 

Воскресенського селищного 

голови від «__»____2021 №___-р 

_____Олександр ШАПОВАЛОВ 

  

  

 

П Л А Н 

ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА 2021РІК 
 

  У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Воскресенське 

2021 рік 

 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

І. Заходи, які проводяться за планом основних заходів цивільного захисту  

територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту  

 

 

1.1. Заходи щодо вдосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту  

1.1.1. Організація та виконання заходів з 

удосконалення системи централізованого 

оповіщення населення: 

 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Протягом року 

- надання допомоги керівництву органів 

місцевого самоврядування щодо виконання 

заходів з удосконалення системи оповіщення 

населення (відновлення радіоточок, 

встановлення гучномовців та сигнально-

гучномовних пристроїв)  

Управління з  питань ЦЗН 

ОДА 

до 15 грудня 

- контроль за організацією заходів з створення 

місцевих систем оповіщення в виконавчому 

органі Воскресенської територіальної громади 

(виділення та освоєння коштів відповідно 

прийнятих програм по оповіщенню, 

розроблення схеми оповіщення, встановлення 

пристроїв автоматичного дозвону, вуличних 

гучномовців, сирен, радіоточок, ФМ приймачів 

та інше)   

Управління з  питань ЦЗН 

ОДА, виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

до 15 грудня 

- контроль за виконанням заходів щодо 

удосконалення системи оповіщення на 

території населених пунктів Воскресенської 

ТГ (відновлення радіоточок та встановлення 

гучномовців)  

Управління з  питань ЦЗН 

ОДА, інспектор  відділу 

ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного 

розвитку з охорони праці, 

цивільного захисту, 

пожежної та техногенної 

безпеки (далі 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення) 

до 15 грудня 

- коригування схеми та списків оповіщення 

автоматизованої регіональної системи 

централізованого оповіщення 

Управління з  питань ЦЗН 

ОДА, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення 

Щоквартально 

- підготовка та укладення угод з мобільними 

операторами «Київстар», «Vodafone» Україна, 

«Lifecell» Україна  щодо оповіщення я за 

Управління з  питань ЦЗН 

ОДА, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

І квартал 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

допомогою СМС розсилки населення  

1.1.2. Організація заходів з поповнення 

(створення) фонду захисних споруд цивільного 

захисту відповідно до нормативних вимог, 

визначених законодавством 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління з питань 

ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС 

України в області, 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

До 25 грудня 

- проведення обстежень приміщень які 

можливо включити до фонду захисних споруд 

в якості найпростіших укриттів та споруд 

подвійного призначення  

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення 

До 1 червня 

- забезпечення включення до містобудівної 

документації   розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту щодо створення 

фонду захисних споруд цивільного захисту       

(в промислових, житлових та інших 

новобудовах) 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління з питань 

ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС 

України в області, 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

До 25 грудня 

1.1.3. Контроль за організацією та веденням 

обліку захисних споруд цивільного захисту, 

найпростіших укриттів та споруд подвійного 

призначення (ведення облікових карток, 

відомостей щодо результатів технічної 

інвентаризації та книг обліку) в виконавчому 

комітеті Воскресенської селищної ради 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, Відповідальний з  

питань цивільного захисту 

населення 

до 15 грудня 

1.1.4. Контроль за виконанням заходів 

Зведеного плану приведення фонду захисних 

споруд цивільного захисту в готовність до 

використання за призначенням на 2018-2020 

роки 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення 

Протягом 

року, аналіз 

щоквартально 

1.1.5. Проведення звірки електронного та 

документального обліку захисних споруд 

цивільного захисту з виконавчим комітетом 

Воскресенської селищної ради та ГУ ДСНС 

України в області; 

- державною службою України з надзвичайних 

ситуацій 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області, виконавчий 

комітет Воскресенської 

селищної ради, 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

  

  

Липень, 

листопад 

1.1.6. Удосконалення та розвиток 

загальнодоступних інформаційних ресурсів, 

забезпечення надання та оприлюднення 

інформації про фонд захисних споруд 

цивільного захисту (розміщення статей в ЗМІ, 

виступи по радіо та телебаченню, 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області, Виконавчий 

комітет Воскресенської 

селищної ради, за участю 

балансоутримувачів 

до 15 грудня 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

виготовлення пам’яток для населення, 

відпрацювання та розміщення на офіційному 

сайті Воскресенської селищної ради,  

виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради, інтерактивних карт розміщення 

захисних споруд цивільного захисту, 

найпростіших укриттів та споруд подвійного 

призначення)  

захисних споруд 

1.1.7. Організація контролю щодо 

забезпечення персоналу хімічно-небезпечних 

об'єктів, працівників підприємств, які 

розташовані у зоні можливого хімічного 

забруднення та непрацюючого населення, яке 

проживає у прогнозованих зонах хімічного 

забруднення та хімічного захисту органів 

дихання. 

ГУ ДСНС України в 

області, управління з 

питань ЦЗН ОДА, 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

до 15 грудня 

1.1.8. Створення та поповнення регіонального, 

місцевих та об’єктових матеріальних 

резервів для запобігання виникненню і 

ліквідації наслідків можливих надзвичайних 

ситуацій згідно із затвердженими 

номенклатурами 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, управління 

житлово-комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, з залученням 

установ та організацій, 

відділ фінансів, 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

до 15 грудня 

1.1.9. Підготовка та надання звітів до ДСНС 

України щодо накопичення матеріальних 

резервів  

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення 

До 1 квітня 

  1 липня 

  1 жовтня 

 29 грудня 

1.1.10. Уточнення переліку підприємств, 

установ та організацій, що продовжують свою 

діяльність в особливий період 

Департамент 

економічного розвитку 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації, 

сектор мобілізаційної 

роботи апарату 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

До  

1 листопада 

1.1.11. Підготовка та подання звітності до 

ДСНС України відповідно форм визначених 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

В терміни 

визначені 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Табелем термінових та строкових донесень  області, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення 

Табелем 

1.1.12. Надання методичної та практичної 

допомоги керівництву органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації державної 

політики у сфері цивільного захисту 

Управління з  питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області 

до 15 грудня 

1.1.13.Надання методичної допомоги в 

підготовці до осінньо-зимового періоду 

органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам та організаціям 

Управління регіонального 

розвитку та будівництва 

облдержадміністрації, 

управління житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області 

вересень – 

жовтень 

1.1.14. Уточнення та коригування документів 

планування з питань цивільного захисту 

(плану реагування на надзвичайні ситуації, 

плану цивільного захисту на особливий період 

та інше) 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області, виконавчий 

комітет Воскресенської 

селищної ради 

 

до 31 березня 

1.1.15. Підготовка матеріалів та проведення 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС 

облдержадміністрації  

Голова  комісії з питань 

ТЕБ та НС 

облдержадміністрації, 

секретаріат комісії, 

секретаріат комісії 

Воскресенської селищної 

ради 

Лютий 

Квітень 

Травень 

Серпень 

Жовтень  

Грудень 

1.1.16. Підготовка матеріалів та проведення 

засідання обласної евакуаційної комісії   

Голова обласної 

евакуаційної комісії, 

секретаріат комісії, сектор 

з питань цивільного 

захисту населення 

Березень 

  

1.1.17. Підготовка розпорядчих актів щодо:     

навчання керівного складу  та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного 

захисту у Навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області у 2020 році 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, навчально - 

методичний центр 

цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області 

(далі Навчально-

методичний центр), 

виконавчий комітет 

Листопад 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1.1.18. Перевірка реалізації вимог інженерно-

технічних заходів цивільного захисту у складі 

проектної та містобудівної документації. 

Погодження містобудівної документації із 

врахуванням вимог інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту  

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області, відділ архітектури 

та будівництва управління 

ЖКГ енергозбереження, 

благоустрою та 

громадського порядку, 

сектор з питань 

цивільного захисту 

населення 

до 15 грудня 

 

1.2.  Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення 

ризику їх виникнення 

   

1.2.1. Здійснення комплексу заходів щодо 

запобігання виникненню: 

    

- пожеж у лісах, на торфовищах та 

сільськогосподарських угіддях 

протягом пожежонебезпечного періоду 

Управління лісового та 

мисливського господарства в 

області, ГУ ДСНС України в 

області, Головне управління 

Національної поліції в 

Миколаївської області (далі 

ГУ НП в області), управління 

з питань ЦЗН ОДА, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, за участі відповідних 

підприємства, установ та 

організацій 

квітень – 

жовтень 

- нещасних випадків з людьми на водних 

об’єктах 

ГУ ДСНС України в області, 

ГУ НП в області, управління 

з питань ЦЗН ОДА, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, із залученням 

власників та орендарів 

водних об’єктів 

II квартал 

1.2.2. Проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо заходів безпеки та 

правил поведінки при виявленні 

вибухонебезпечних предметів. 

ГУ ДСНС України в області,  

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

згідно 

окремого 

плану 

1.2.3. Підготовка та проведення практичних 

заходів щодо безаварійного пропуску на 

водних об’єктах льодоходу та весняного 

паводку з відпрацюванням планів взаємодії з 

обласними спеціалізованими службами ЦЗ  

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області, обласне управління 

водних ресурсів, обласні 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

Лютий - 

березень 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, обласна та місцеві 

комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

1.2.4. Здійснення комплексу заходів щодо 

запобігання виникненню нещасних випадків з 

людьми на водних об’єктах. 

ГУ ДСНС України в області, 

ГУ НП в області, управління з 

питань ЦЗН ОДА, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, із залученням 

власників та орендарів 

водних об’єктів 

ІІ квартал 

1.2.5. Підготовка та проведення практичних 

заходів щодо безаварійного пропуску на 

водних об’єктах льодоходу та весняного 

паводку з відпрацюванням планів взаємодії з 

обласними спеціалізованими службами ЦЗ 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області, обласне управління 

водних ресурсів, обласні 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, обласна та місцеві 

комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

Лютий - 

березень 

1.2.6. Здійснення контролю за виконанням на 

території області державних, регіональних та 

місцевих цільових програм у сфері цивільного 

захисту 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення 

до 15 

грудня 

 

1.3. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил 

та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

 

1.3.1.Проведення штабних тренувань з 

органами управління цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту (із залученням 

органів з евакуації) щодо переведення 

територіальної підсистеми з режиму 

функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області, начальники 

обласних спеціалізованих 

служб цивільного захисту, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

До 15 грудня 

1.3.2. Проведення штабних тренувань з 

органами управління цивільного захисту ланок 

територіальної підсистеми єдиної державної 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Лютий – 

жовтень 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

системи цивільного захисту щодо виконання 

завдань з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного 

характеру 

1.3.3. Проведення штабних тренувань з 

органами управління цивільного захисту 

Воскресенської селищної ради 

 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

 Травень 

 

1.3.4. Контроль за проведенням спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань з питань 

цивільного захисту 

ГУ ДСНС України в 

області,  виконавчий 

комітет Воскресенської 

селищної ради 

до 15 грудня  

1.3.5. Проведення командно-штабних 

навчань(тренувань) з органами управління та 

силами цивільного захисту місцевих ланок 

територіальної підсистеми щодо: 

    

- виконання завдань під час весняного 

льодоходу та повені та паводків 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Лютий-

березень 

- виконання завдань у складних умовах 

осінньо-зимового періоду 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Жовтень 

 

1.4.  Заходи щодо державного нагляду (контролю)  

у сфері техногенної і пожежної безпеки 

1.4.1.Проведення перевірок місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та 

організацій щодо стану готовності 

  

- до пропуску льодоходу, повені та 

паводків 

ГУ ДСНС України в 

області, управління з 

питань ЦЗН ОДА, 

Миколаївська обласне 

управління водних 

ресурсів 

лютий – 

березень 

- місць масового відпочинку населення 

на водних об’єктах 

ГУ ДСНС України в 

області 

травень – 

червень 

1.4.2. Визначення стану готовності :   

органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій щодо 

ГУ ДСНС України в 

області, управління 

вересень-

жовтень 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

стану готовності до виконання завдань за 

призначенням у складних умовах осінньо-

зимового періоду 

 

житлово-комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

управління з питань ЦЗН 

ОДА, управління 

регіонального розвитку та 

будівництва 

облдержадміністрації 

1.4.3. Перевірка обласної системи 

централізованого  оповіщення населення з 

доведенням інформації із забезпечення заходів 

безпеки 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ НП в області, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Щоквартал

ьно: 

останній 

четвер 

лютого, 

травня, 

серпня, 

листопада 

1.4.4. Участь в перевірці та контролю за 

станом готовності систем централізованого 

оповіщення з доведенням до відома населення 

навчальної інформації у сфері цивільного 

захисту через засоби масової інформації 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

листопад 

 

1.5.  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 

1.5.1. Навчання керівного складу і фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією 

заходів цивільного захисту в Інституті 

державного управління у сфері цивільного 

захисту та навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Миколаївської області 

 

Навчально-методичний 

центр, 

райдержадміністрації, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, спеціалізовані 

служби цивільного 

захисту, спільно з 

підприємствами, 

установами та 

організаціями  

Відповідно до 

планів 

комплектуванн

я  

1.5.2. Нарада керівного складу цивільного 

захисту області з підведення підсумків роботи 

у 2021 році та визначення завдань на 2022 рік 

Керівний склад органів 

управління територіальної 

підсистеми цивільного 

захисту, виконавчий 

комітет Воскресенської 

селищної ради 

січень 

1.5.3.Підготовка та забезпечення проведення 

навчально-методичних зборів з 

уповноваженими представниками щодо 

планування, підготовки та проведення 

ДСНС, Управління з 

питань ЦЗН ОДА, ГУ 

ДСНС України в області, 

Навчально-методичний 

Квітень 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

евакуаційних заходів місцевих органів 

виконавчої влади 

центр, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення 

1.5.4.Участь в практичному семінарі з 

уповноваженими представниками місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, територіальних органів ДСНС 

щодо впровадження інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту у містобудівну 

 та проектну документацію 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, ГУ ДСНС України в 

області, відділ архітектури 

та будівництва управління 

ЖКГ, енергозбереження, 

правоохоронної 

діяльності, 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

Жовтень 

1.5.5.Участь в  практичному семінарі з 

представниками органів управління освітою та 

науково-педагогічними (педагогічними) 

працівниками щодо організації діяльності 

базових (опорних) закладів освіти з безпеки 

життєдіяльності 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, ГУ 

ДСНС України в області,  

Навчально-методичний 

центр, відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Жовтень 

1.5.6. Одноденні збори з керівниками 

структурних підрозділів з питань ЦЗН  

територіальних громад у з підведення 

підсумків роботи за квартал 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення 

Перша декада 

першого місяця 

наступного 

кварталу 

1.5.7. Проведення скайп-нарад з керівниками 

структурних підрозділів з питань ЦЗН  

територіальних громад з вирішення 

проблемних питань у сфері цивільного захисту 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, , виконавчий 

комітет Воскресенської 

селищної ради , 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

Щоп’ятниці 

1.5.8. Організація методичного забезпечення 

функціонування  консультаційних пунктів 

щодо дій у разі надзвичайних ситуацій, при 

пожежах та інших небезпечних подіях при 

органах місцевого самоврядування 

Навчально-методичний 

центр, управління з 

питань ЦЗН ОДА 

до 15 грудня 

1.5.9. Перевірка роботи консультаційних 

пунктів  в територіальних громадах 

Управління з питань ЦЗН 

ОДА, Відповідальний  з 

питань цивільного захисту  

населення 

Протягом року, 

під час 

проведення 

КШН, 

комплексних та 

контрольних 

перевірок 

1.5.10.Організація та проведення:   

- Дня цивільного захисту, Тижня знань з Департамент освіти і квітень – 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

основ безпеки життєдіяльності, Тижня 

безпеки дитини у закладах загальної 

середньої, професійно-технічної та 

дошкільної освіти області 

науки 

облдержадміністрації, ГУ 

ДСНС України в області,  

управління з питань ЦЗН 

ОДА, Навчально-

методичний центр, відділ 

освіти, культури, молоді 

та спорту, загальноосвітні, 

дошкільні, позашкільні 

навчальні заклади 

травень 

жовтень – 

листопад 

- просвітницької роботи серед населення 

із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

небезпечними інфекційними 

захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями 

(отруєннями) 

Департамент охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

області, ГУ ДСНС 

України в області, 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, КП «МЦ ПМСД» 

до 15 грудня 

- заходів з популяризації культури 

безпеки життєдіяльності серед дітей і 

молоді шляхом: проведення шкільних, 

районних (міських), обласних та 

всеукраїнських змагань; проведення 

навчально-тренувальних зборів і 

навчальних таборів 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, ГУ 

ДСНС України в області, 

Навчально-методичний 

центр, відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

до 15 грудня 

- громадських акцій “Запобігти. 

Врятувати. Допомогти” та “Герой – 

рятувальник року” 

ГУ ДСНС України в 

області, Департамент 

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Навчально-методичний 

центр, виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

до 15 грудня 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

- Всеукраїнського фестивалю дружин 

юних пожежних 

ГУ ДСНС України в 

області, Департамент 

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Навчально-методичний 

центр, відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

квітень – 

вересень 

ІІ.  Заходи, які проводяться за планом інспектора відділу житлово-комунального 

господарства, інвестицій та соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної 

ради (з охорони праці, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (Далі -  

відповідальний з питань цивільного захисту населення) 

2.1.  Заходи щодо удосконалення цивільного захисту Воскресенської селищної ради 

2.1.1. Організація обліку та контролю за 

утриманням та станом готовності захисних 

споруд цивільного захисту до використання за 

призначенням 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення, власники та 

балансоутримувачі 

захисних споруд 

цивільного захисту  

До 15 грудня 

2.1.2. Організація заходів щодо забезпечення 

засобами оповіщення, створення та підтримання 

у готовності системи оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайної ситуації 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, старости, відділ 

фінансів селищної ради, 

відповідальний з питань 

цивільного захисту 

Постійно 

- підготовка та укладення угод з 

мобільними операторами «Київстар», 

«Vodafone» Україна, «Lifecell» Україна  

щодо оповіщення я за допомогою СМС 

розсилки 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення, старости 

І квартал 

2.1.3. Забезпечення роботи евакуаційної комісії Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, старости, відділ 

фінансів селищної ради, 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

За потреби 

2.1.4. Розроблення та включення вимог 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

до відповідних видів містобудівної і проектної 

документації та реалізація їх під час будівництва 

та експлуатації 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Протягом року 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

2.1.5. Розробка Порядку видачі засобів захисту 

органів дихання для забезпечення громадян, які 

проживають у зоні хімічного забруднення 

небезпечного об'єкта  

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

І півріччя 

2.1.6. Проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо заходів безпеки та 

правил поведінки при виявленні 

вибухонебезпечних предметів 

 

 Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення, РС ГУ ДСНС 

 

ІІ півріччя 

2.1.7. Організація роботи консультаційних 

пунктів з питань цивільного захисту населення. 

Старости, відповідальні за 

роботу консультаційних 

пунктів, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення  

Постійно 

2.1.8. Підготовка та надання звітів до 

управління з питань ЦЗН ОДА щодо 

накопичення матеріальних резервів. 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

До 1 квітня 

    1 липня 

    1 жовтня 

       29 грудня 

2.1.9. Поповнення місцевого матеріального 

резерву. 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення, відділ фінансів 

Постійно 

2.1.10. Виконання плану приведення фонду 

захисних споруд цивільного захисту в 

готовність до використання за призначенням 

на 2021-2022 роки 

Балансоутримувачі 

захисних споруд,  відділ 

фінансів  

Протягом 

року, 

аналіз 

щоквартал

ьно 

2.1.11. Організація забезпечення МПК 

спеціальним одягом та оснащенням 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення селищної ради, 

відділ фінансів 

І квартал 

2.1.12. Організація страхування працівників 

МПК 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення селищної ради, 

відділ фінансів 

І квартал 

2.1.13. Участь у Проекті «Створення 

ефективної системи цивільного захисту в 

ОТГ» Програми «U-LEAD з Європою» 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення селищної 

ради 

За окремим 

графіком 

2.2. Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

 та зменшення ризику їх виникнення 

2.2.1. Забезпечення реалізації вимог техногенної 

та пожежної безпеки на суб'єктах 

Керівники підприємств, 

установ, організацій, що 

Постійно 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

господарювання, що належать до сфери 

управління селищної ради, які можуть створити 

реальну загрозу виникнення аварії 

входять до сфери 

управління селищної 

ради, відділ фінансів  

2.2.2. Здійснення комплексу заходів щодо 

запобіганню нещасних випадків на водних 

об'єктах.  

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, Відповідальний з 

питань цивільного захисту 

населення, аварійно-

рятувальний пост 

Постійно 

2.2.3. Контроль за станом навколишнього 

природного середовища, санітарно-гігієнічною та 

епідемічною ситуацією 

Відділ ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного 

розвитку Воскресенської 

селищної ради, 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення,  КП «МЦ 

ПМСД», управління 

Держпродспоживслужби в 

Вітовському районі 

Постійно 

2.2.4. Організація роботи аварійно-рятувального 

поста 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення, відділ ЖКГ, 

інвестицій та соціально-

економічного розвитку 

Воскресенської селищної 

ради 

І квартал 

2.2.5. Забезпечення техногенної безпеки в жилих 

приміщеннях комунального, приватного 

житлового фонду, фонду житлово-будівельних 

кооперативів 

ГУ ДСНС у 

Миколаївській області, 

власники житла 

  

Постійно 

2.2.6. Забезпечення діяльності підрозділів МПО Керівники МПО, відділ 

фінансів 

Постійно 

2.2.7. Забезпечення заходів з профілактики 

травматизму невиробничого характеру. 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

Постійно 

2.2.8. Сприяння створенню добровільних 

пожежних дружин 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

Постійно 

2.2.9. Організація підписання угод на залучення 

техніки до ліквідації наслідків снігопадів 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення 

ІУ квартал 

2.2.10. Організація підписання угоди на Відповідальний з питань Квітень 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

чергування працівників АРЗ для попередження 

нещасних випадків на воді  

цивільного захисту 

населення 

2.3. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 

 

2.3.1. Забезпечення роботи спеціальних комісій з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, Комісія ТЕБ НС 

За потреби 

2.3.2. Утворення та забезпечення роботи штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, Комісія ТЕБ НС 

За потреби 

2.3.3. Визначення потреби та залучення сил 

цивільного захисту 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

За потреби 

2.3.4. Організація робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, старости, 

ГУ ДСНС, аварійно-

рятувальний пост, МПО, 

ЖКП «Калина», 

Воскресенське ККП, сили 

цивільного захисту 

районного та обласного 

рівня 

За потреби 

2.3.5. Організація та керівництво проведенням 

відновлювальних робіт 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, ГУ ДСНС,  

аварійно-рятувальний 

пост, МПО, сили 

цивільного захисту 

обласного та районного 

рівня 

За потреби 

2.3.6. Організація та здійснення евакуації 

населення, майна у безпечні райони, їх 

розміщення та життєзабезпечення населення 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, ГУ ДСНС, сили 

цивільного захисту 

обласного та районного 

рівня 

За потреби 

2.3.7. Складання довідок про визнання особи 

постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, 

списків постраждалих осіб для виплати 

матеріальної допомоги, списків постраждалих на 

підставі їх ідентифікації 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, відділ фінансів  

За потреби 

2.3.8. Забезпечення заходів соціального захисту 

та відшкодування матеріальних збитків 

постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, відділ фінансів  

За потреби 

2.4. Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність  



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного 

 захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

2.4.1. Формування заявки по направленню на 

навчання керівного складу і фахівців 

центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, виконавчих органів місцевих рад, інших 

органів місцевого самоврядування  

підприємств, установ та організацій в Інституті 

державного управління у сфері цивільного 

захисту та навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Відповідно до 

планів 

комплектуванн

я 

2.4.2.Участь в одноденних зборах з керівниками 

структурних підрозділів з питань ЦЗН 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, 

територіальних громад у з підведення підсумків 

роботи за квартал 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради  

Щокварталу 

2.4.3. Участь у скайп-нарадах з керівниками 

структурних підрозділів з питань ЦЗН 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, 

територіальних громад з вирішення проблемних 

питань у сфері цивільного захисту 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Щоп'ятниці 

2.4.4. Організація та проведення:     Відповідно до 

планів 

комплектуванн

я 

- Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки 

дитини у закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти області 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, загальноосвітні та 

дошкільні навчальні 

заклади 

Квітень-

травень 

Жовтень-

листопад 

- просвітницької роботи серед населення із 

запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з небезпечними 

інфекційними захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями 

(отруєннями) 

КП «МЦ ПМСД», відділ 

освіти, молоді та спорту, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

Протягом року 

- заходів з популяризації культури безпеки 

життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом: 

проведення шкільних, участі у районних, 

обласних та всеукраїнських змаганнях; 

проведення навчально-тренувальних зборів і 

навчальних таборів 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, загальноосвітні 

навчальні заклади 

Протягом року 

- Всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежних 

Відділ освіти, 

культури,молоді та 

спорту, загальноосвітні та 

Квітень-

вересень 



Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

дошкільні навчальні 

заклади 

 

- Висвітлення заходів з основ безпеки 

життєдіяльності на офіційному сайті 

селищної ради 

Відділ загальної та 

організаційної роботи 

Воскресенської селищної 

ради 

постійно 

2.5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів  

цивільного захисту населення 

2.5.1. Забезпечення виконання заходів Програми 

захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру на 

території Воскресенської  селищної ради на  

2020-2022 роки 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Постійно 

2.5.2. Надання пропозицій щодо фінансування 

заходів цивільного захисту населення за рахунок 

коштів державного бюджету на розвиток 

інфраструктури. 

Відповідальний з питань 

цивільного захисту 

населення, відділ фінансів 

Постійно 

2.6. Планування діяльності системи цивільного захисту  

та облік надзвичайних ситуацій 

2.6.1. Внесення пропозицій РС ГУ ДСНС у 

Миколаївській області по включенню 

Воскресенської селищної ради до планів 

реагування на надзвичайні ситуації 

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, 

Відповідальний з 

питань цивільного 

захисту населення, ГУ 

ДСНС України у 

Миколаївській області 

 І квартал 

  

2.6.2. Розробка плану основних заходів 

цивільного захисту на рік 

Відповідальний з 

питань цивільного 

захисту населення 

  Січень 

  

2.6.3. Облік надзвичайних ситуацій, зокрема 

пожеж 

МПО, ГУ ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

 Постійно 

 

 

 

Начальник відділу ЖКГ, 

інвестицій та соціально-

економічного розвитку  

                             

                                      

                                     Людмила МЕЛЬНИК 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до розпорядження від 02 червня 2021 року № 76-р 

«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

Воскресенської селищної ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту на 2021 рік» 

 

 

 

Заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради    Юрій ЯСЬКІВ 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету селищної ради   Людмила МАНЖУЛА 

 

 

Начальник відділу загальної 

та організаційної роботи     Інна ПІДОЙМА 

 

 

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій  

та соціально-економічного розвитку                            Людмила МЕЛЬНИК  
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