
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження секретаря 

 селищної ради 

від 08 лютого 2022 р. 

№16-р 

___________    Тетяна БІЛОЗОР 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Воскресенської селищної ради на 2022 рік 

 

№ з/п Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк виконання Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 

Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на приведення захисних 

споруд у готовність до використання 

за призначенням 

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, 

управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

балансоутримувачі 

захисних споруд (за 

узгодженням)  

 

До 25 грудня  



2. Інформування населення щодо місць 

розташування захисних споруд 

цивільного захисту та інших споруд, 

призначених для його укриття на 

випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій, порядку їх заповнення та 

поводження у них, з урахуванням 

доступності таких споруд особам з 

інвалідністю та іншим маломобільним 

групам населення, а також стану їх 

готовності до використання за 

призначенням. Створення загально-

доступних інформаційних ресурсів із 

зазначеного питання 

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, 

балансоутримувачі 

захисних споруд (за 

узгодженням) 

До 01 листопада  

3. Створення (поповнення) фонду 

захисних споруд цивільного захисту, 

зокрема шляхом проведення технічної 

інвентаризації та постановки на облік 

як споруди подвійного призначення 

об’єктів іншого призначення, що 

експлуатуються 

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

До 01 листопада  

4. Впровадження вимог інженерно-

технічних заходів цивільного захисту 

під час розробки комплексних планів 

просторового розвитку території 

територіальних громад та іншої 

пов’язаної з ними містобудівної 

(просторової) документації 

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, 

управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), ГУ 

ДСНС України у 

Миколаївській області 

До 25 грудня  



(за узгодженням), 

балансоутримувачі 

захисних споруд (за 

узгодженням)  

5. Накопичення засобів радіаційного та 

хімічного захисту для: 

персоналу радіаційних та хімічно 

небезпечних об’єктів; 

працівників об’єктів, розташованих у 

зоні можливого радіаційного і 

хімічного забруднення; 

непрацюючого населення, яке 

проживає у прогнозованих зонах 

хімічного забруднення та зонах 

можливого радіаційного забруднення 

Підприємства, установи 

та організації (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

  

6. Організація підготовки до контрольної 

перевірки виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з 

питань техногенної та пожежної 

безпеки, цивільного захисту і 

діяльності аварійно-рятувальних 

служб в Миколаївській області 

комісією ДСНС України 

Управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

Січень-серпень  

7. Внесення змін до положень про 

структурні пдірозділи з питань 

цивільного захисту Воскресенської 

селищної ради щодо визначення їх 

Виконавчий комітет 

Воскресеської селищної 

ради 

До 01 квітня  



діяльності у режимах, відповідно до 

статті 11 Кодексу цивільного захисту 

8. Уточнення:    

 1) переліку суб’єктів 

господарювання, що 

продовжують свою роботу у 

особливий період   

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

IV квартал  

2) планів реагування на 

надзвичайні ситуації, планів 

цивільного захисту на особливий 

період  

 

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

До 01 березня  

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, 

сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

9.  Проведення:    

 1) об’єктових тренувань з питань 

цивільного захисту загальної 

середньої освіти, професійно-

технічної) та дошкільної освіти 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Воскресенської 

селищної ради, 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, 

навчально-методичний 

центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Миколаївської області 

(за узгодженням) 

За окремим планом  

2) спеціальних об’єктових навчань 

(тренувань) 

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, суб’єкти 

За окремим планом  



господарювання з 

чисельністю працюючих 

понад 50 осіб (за 

узгодженням), 

управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

навчально-методичний 

центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Миколаївської області 

(за узгодженням) 

10. Участь у штабних тренуваннях з 

органами управління функціональних 

підсистем: 

   

 1) 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 

Підрозділи Міноборони 

України (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

За окремим планом  



компонентів ракетного палива, 

інших 

вибухопожежонебезпечних 

об’єктах Збройних Сил) 

селищної ради 

2) запобігання надзвичайним 

ситуаціям і ліквідації їх 

наслідків на об’єктах 

електроенергетичного та 

ядерно-промислового 

комплексів 

Підприємства 

електроенергетичного 

комплексу області, ВП 

«Южно-Українська 

АЕС» (за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, Головне 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням) 

ІV квартал  

11. Здійснення комплексу заходів із 

запобігання виникненню: 

   

 1) пожеж у природних 

екосистемах, 

сільськогосподарських угіддях, 

в лісових масивах, територіях і 

об’єктах природно-заповідного 

фонду та інших відкритих 

ділянках місцевості протягом 

пожежонебезпечного періоду 

Миколаївське обласне 

управління лісового та 

мисливського 

господарства (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

Головне управління 

Національної поліції в 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

Лютий-квітень  



Миколаївський, гарнізон 

Міноборони (за 

узгодженням), 

департамент 

агропромислового 

розвитку Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), керівники 

об’єктів природно-

заповідного фонду 

Миколаївської області 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

2) нещасних випадків з людьми на 

водних об’єктах; 

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, ГУ 

ДСНС України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), Головне 

управління 

Національної поліції в 

Миколаївській області 

(за узгодженням) 

 

Квітень-червень  



3) надзвичайних ситуацій під час 

проходження осінньо-зимового 

періоду на підприємствах: 

   

 паливо-енергетичного комплексу; Управління 

інфраструктури 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

Жовтень-грудень  

 житлво-комунального господарства та 

об’єктах соціальної сфери і 

інфраструктури 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

департамент соціального 

захисту населення 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

управління 

інфраструктури 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

 

Жовтень-грудень  



Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру  

12. Підготовка до проведення 

контрольної перевірки ДСНС України 

щодо виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з 

питань цивільного захисту 

техногенної і пожежної безпеки та 

діяльності аварійно-рятувальних 

служб в Миколаївській області 

Управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

Вересень  

13. Підготовка до проведення:    

 1) перевірки місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо стану 

готовності:  

   

до пропуску льодоходу, повені та 

паводків; 

Головне управління 

ДСНС України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

Лютий-березень 

 (за окремим 

дорученням 

 

місць масового відпочинку та 

оздоровлення населення; 

 Травень-червень  

місць масового відпочинку населення 

на водних об’єктах; 

 Травень-червень  

закладів освіти до 2022-2023  Липень  



навчального року 

до дій в складних погодних умовах 

осінньо-зимового періоду 

 Жовтень-листопад  

2) визначення стану готовності:    

підприємств, що належать до сфери 

управління центральних органів 

виконавчої влади, комунальних та 

інших підприємств, установ, 

організацій, що мають у віданні ліси і 

сільськогосподарські угіддя, до їх 

протипожежного захисту в 

пожежонебезпечний період 

 Березень-червень  

територіальних місцевих 

автоматизованих систем 

централізованого оповіщення, 

спеціальних, локальних та об’єктових 

систем оповіщення із включенням 

електросирен та інших технічних 

засобів оповіщення і доведенням до 

відома населення навчальної 

інформації у сфері цивільного захисту 

через засоби масової інформації 

Головне управління 

ДСНС України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

Головне управління 

Національної поліції в 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, АТ 

«Укртелеком» (за 

узгодженням); Казене 

підприємство 

«Укрспецзв’язок» (за 

узгодженням) 

 

Листопад  

14. Забезпечення та здійсненя контролю 

за техногенною і пожежною безпекою 

Командири військових 

частин, розташованих на 

До 15 грудня  



арсеналів, баз (складів) озброєння, 

ракет, боєприпасів і компонентів 

ракетного палива, інших 

вибухопожежонебезпечних об’єктів 

Збройних Сил, уточнення та подання 

місцевими органами виконавчої 

влади, на території яких розташовані 

такі об’єкти, рохрахунків зон 

можливого ураження внаслідок 

вибуху вубухонебезпечних предметів, 

які зберігаються на зазначених 

об’єктах 

території Миколаївської 

області (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язаних з організацією і здійсненням заходів 

цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

15. Проведення навчання керівного 

складу і фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією заходів 

цивільного захисту, в навчально-

методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області 

Виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, 

підприємства, установи 

та організації (за 

узгодженням), 

навчально-методичний 

центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Миколаївської області 

(за узгодженням) 

До 25 грудня  

16. Організація та проведення:    

 1) Дня цивільного захисту, Тижня 

знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки 

дитини у закладах загальної 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Воскресенської 

селищної ради, Головне 

  



середньої, професійної 

(професійно-технічної) та 

дошкільної освіти; 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

навчально-методичний 

центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Миколаївської області 

(за узгодженням), 

управління охорони 

здоров’я Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням),  

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

 2) Серед населення просвітницької 

роботи із запобігання 

виникненню: 

 

   

 надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

небезпечними інфекційними 

захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями 

(отруєннями); 

Управління охорони 

здоров’я Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), відділу 

освіти, культури, молоді 

та спорту 

Воскресенської 

селищної ради, Головне 

управління 

Держпродспоживслужби 

До 15 грудня  



в Миколаївській області 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, Головне 

управління ДСНС 

України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

Миколаївське обласне 

управління лісового та 

мисливського 

господарства (за 

узгодженням)    

 пожеж в екосистемах    

 3) заходів з популяризації 

культури безпеки 

життєдіяльності серед дітей і 

молоді шляхом проведення 

шкільних, районних (міських), 

обласних та всеукраїнських 

змагань, фестивалів, навчально-

тренувальних зборів і 

організації навчальних таборів 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Воскресенської 

селищної ради, філія 

ПАТ «НСТУ 

«Миколаївська 

регіональна дирекція» 

(за узгодженням), 

Головне управління 

ДСНС України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

До 15 грудня  



узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

 4) Всеукраїнської акції «Герой – 

рятувальник року» та 

громадської акції «Запобігти. 

Врятувати. Допомогти» 

Головне управління 

ДСНС України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації, 

відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Воскресенської 

селищної ради, філія 

ПАТ «НСТУ 

«Миколаївська 

регіональна дирекція» 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

До 15 грудня  

17. Створення циклу тематичних теле- та 

радіопередач, соціальної реклами з 

основ безпеки життєдіяльності з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю 

Головне управління 

ДСНС України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), відділ 

освіти, культури, молоді 

та спорту 

Воскресенської 

селищної ради, філія 

До 15 грудня  



ПАТ «НСТУ 

«Миколаївська 

регіональна дирекція» 

(за узгодженням),  

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради, 

навчально-методичний 

центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяьності 

Миколаївської області  

(за узгодженням) 

18. Розроблення та виготовлення 

навчальних, наочних брошур, 

посібників, буклетів, пам’яток з 

питань життєдіяльності та цивільного 

захисту 

Головне управління 

ДСНС України у 

Миколаївській області 

(за узгодженням), 

навчально-методичний 

центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Миколаївської області 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської 

селищної ради 

До 15 грудня  
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