
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення  виконавчого комітету  
Деражнянського міської ради  
від_18  лютого 2021року № 36 

 

П Л А Н 
основних заходів цивільного захисту Деражнянської міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи 

цивільного захисту на 2021 рік 
 

№ 
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1 2 
 3 4 

Заходи з удосконалення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
1 Організація та виконання заходів з удосконалення системи 

централізованого оповіщення населення 
Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань цивільного захисту і взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи 
відділу ЖКГ та благоустрою апарату 
виконавчого комітету міської ради (далі –
спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР  м/ради) 

 

надання допомоги керівництву органів місцевого самовряду-
вання щодо виконання заходів з удосконалення системи опо-
віщення населення (відновлення радіоточок, встановлення 
гучномовців та сигнально-гучномовних пристроїв) 

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР Деражнянської м/ради 

До 15 грудня 

перевірка радіовузлів (справність програвачів, мікрофонів, 
наявність текстів оповіщення та аудіозаписів) Деражнянської 
міської ради 

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР Деражнянської м/ради 

У ході проведення 
командно-штаб-

них навчань, 
комплексних та 

контрольних 
перевірок 
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№ 
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1 2 
 3 4 

 контроль за організацією заходів зі створення місцевих систем 
оповіщення в Деражнянській міській раді, органах місцевого 
самоврядування, (виділення та освоєння коштів відповідно до 
прийнятих програм з оповіщення, розроблення схеми опові-
щення, встановлення пристроїв автоматичного дозвону, вулич-
них гучномовців, сирен, радіоточок, ФМ приймачів та інше)   

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР Деражнянської м/ради 

До 15 грудня 

організація заходів з оновлення угод з ЗМІ на інформування 
населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру 

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР Деражнянської м/ради 

І квартал 

коригування схеми та списків оповіщення автоматизованої 
системи централізованого оповіщення 

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР Деражнянської м/ради 

Щоквартально 

підготовка та укладення угоди з мобільним оператором на 
оповіщення за допомогою СМС розсилки 

Деражнянська міська рада І квартал 

2 Організація заходів з поповнення (створення) фонду захисних 
споруд цивільного захисту відповідно до нормативних вимог, 
визначених законодавством 

Деражнянська міська рада,  Деражнянський РС ГУ 
ДСНС України у Хмельницькій області (далі – 
Деражнянський РС ГУ ДСНС) 

До 25 грудня 

проведення обстежень приміщень, які можливо включити до 
фонду захисних споруд в якості найпростіших укриттів та 
споруд подвійного призначення  

Деражнянська міська рада. Деражнянський РС ГУ 
ДСНС 

До 25 грудня 

3 забезпечення включення до містобудівної документації розділу 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо ство-
рення фонду захисних споруд цивільного захисту (у проми-
слових, житлових та інших новобудовах) 

Деражнянська міська рада, Деражнянський РС ГУ 
ДСНС 

До 25 грудня 

4 Ведення документального обліку захисних споруд цивільного 
захисту району. 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)   

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР Деражнянської м/ради 

До 15 грудня 

5 Проведення звірки електронного та документального обліку 
захисних споруд цивільного захисту з: 

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР Деражнянської м/ради. 
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Органами місцевого самоврядування  Березень, липень, 
листопад 

6 Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного 
захисту для: 

  

персоналу радіаційних та хімічно небезпечних об’єктів у пов-
ному обсязі (рівень забезпечення – 100%) 

Деражнянська міська рада, та керівники 
хімічно-небезпечних об’єктів 

До 25 грудня 

працівників підприємств, розташованих у зоні можливого 
радіаційного і хімічного забруднення (рівень забезпечення – не 
менше 70% потреби) 

Деражнянська міська рада, спільно з керів-
никами підприємств в зонах можливого забруд-
нення хімічно-небезпечних об’єктів  

До 25 грудня 

непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих 
зонах хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 
40% потреби) та зонах можливого радіаційного забруднення 
(рівень забезпечення – 100%) 

Деражнянська міська рада, з підприємствами, 
установами та організаціями (згідно із 
затвердженими переліками) 

До 25 грудня 

7 Контроль за виконанням заходів з дооснащення постів радіа-
ційного та хімічного спостереження (далі – РХС) сучасними 
приладами та майном 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС спільно з керівни-
ками підприємств на базі яких розгортаються 
пости РХС 

До 15 грудня 

8 Уточнення та затвердження переліку постів РХС Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР,  
Деражнянський РС ГУ ДСНС, спільно з керівни-
ками підприємств на базі яких розгортаються 
пости РХС 

До 15 грудня 

9 Проведення організаційних та практичних заходів щодо по-
вірки приладів радіометричного контролю та радіаційно-хіміч-
ної розвідки на об’єктах, де розгортаються пости РХС 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС спільно з керівни-
ками підприємств на базі яких розгортаються 
пости РХС 

Червень-грудень 

10 Поповнення місцевого матеріального резерву згідно із 
затвердженою номенклатурою 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС, спільно з 
керівниками підприємств 
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11 Підготовка та надання звітів до Управління з питань ЦЗН 
облдержадміністрації щодо накопичення матеріальних 
резервів  

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР 

До 01 квітня 
01 липня 
01 жовтня 
29 грудня 

12 Організація та проведення річної інвентаризації районного та 
місцевих матеріальних резервів 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, із залученням 
установ та організацій 

Грудень 

13 Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що 
продовжують свою діяльність в особливий період 

Відділ економіки,інвестицій та комунальної 
власності апарату виконавчого комітету міської 
ради,  спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з 
ПО та ОР 

До 01 лютого 

14 Підготовка та подання звітності до Управління з питань ЦЗН 
облдержадміністрації та ГУ ДСНС України в області 
відповідно до форм, визначених Табелем термінових та строкових 
донесень  

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР, Деражнянський РС ГУ ДСНС 

У терміни, визначені 
Табелем термінових 

та строкових 
донесень 

15 Надання методичної та практичної допомоги керівництву 
Деражнянської міської ради щодо реалізації державної 
політики у сфері цивільного захисту 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР, Деражнянський РС ГУ ДСНС 

До 25 грудня 

16 Завершення створення формувань цивільного захисту на 
території Деражнянської міської ради 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР, Деражнянський РС ГУ ДСНС 

До 25 грудня 

17   Підготовка розпорядчих документів щодо створення:  
міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту міської ради; 

спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;  

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій міської ради; 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на території міської ради (визначення 
та затвердження номенклатури та обсягів матеріального 
резерву). 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС. 

До 20 лютого 
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18 Уточнення та коригування документів планування з питань 
цивільного захисту (плану реагування на надзвичайні ситуації, 
плану реагування на радіаційні аварії на Хмельницькій АЕС, 
плану цивільного захисту на особливий період та інше) 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС  

До 31 березня 

19 Уточнення та внесення необхідних змін до розділів міського 
плану евакуації  

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР 

До 01 березня 

20 Підготовка матеріалів на проведення засідань комісії з питань 
ТЕБ та НС Деражнянської міської радиї  

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР, Деражнянський РС ГУ ДСНС 

Лютий 
Квітень 
Липень  
Жовтень  
Грудень 

21 Підготовка матеріалів та проведення засідань міської ева-
куаційної комісії   

 спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР 

Квітень 
 

22 Підготовка розпорядчих актів щодо навчання керівного складу 
та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійс-
ненням заходів з питань цивільного захисту у Навчально-мето-
дичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяль-
ності Хмельницької області у 2021 році (далі – Навчально-
методичний центр) 

 спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР 

Листопад 

23 Перевірка реалізації вимог інженерно-технічних заходів ци-
вільного захисту у складі проєктної та містобудівної доку-
ментації. Погодження містобудівної документації із врахуван-
ням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту  

 спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР, РС ГУ ДСНС України в області,завідувач 
відділу містобудування та архітектури 
Деражнянської м\ради 

до 25 грудня 

24 Підготовка до проведення командно-штабних навчань з орга-
нами управління та силами цивільного захисту 
Деражнянського району районної ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з 
визначенням стану готовності до виконання завдань 
цивільного захисту в мирний час та в особливий період) 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС,  спеціалізовані 
служби цивільного захисту спільно з підпри-
ємствами, установами та організаціями 

Січень-квітень 

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління,  
сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
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25 Проведення штабних тренувань з органами управління цивіль-
ного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту щодо переведення 
територіальної підсистеми з режиму функціонування в мирний 
час на режим функціонування в особливий період 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. 
з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС,  спеціалізовані 
служби цивільного захисту спільно з 
підприємствами, установами та 
організаціями 

листопад 

26 Контроль за проведенням спеціальних об’єктових навчань і 
тренувань з питань цивільного захисту 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС  

до 15 грудня  

27 Участь у спеціальному навчанні (тренуванні) формувань аварійно-
рятувальної служби функціональної підсистеми запобігання над-
звичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих 
організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях щодо ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) 
озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, 
інших вибухопожежонебезпечних об’єктах Збройних Сил України 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС 

За окремим планом 

Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної,  пожежної безпеки та цивільного захисту та  
запобігання надзвичайним ситуаціям на регіональному та місцевому рівнях 

28 Організація та здійснення перевірок  підприємств, установ та 
організацій щодо стану готовності: 

  

 до пропуску льодоходу, повені та паводків Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, Деражнянська 
дільниця Регіонального офісу водних ресурсів 

Лютий-березень 

 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах Деражнянський РС ГУ ДСНС Травень-червень 
29 Продовження оснащення закладів охорони здоров’я відповідного 

профілю функціонування, у структурі яких є відділення екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги, реанімаційні та хірургічні блоки, 
пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними 
джерелами електропостачання та автоматичними вмикачами резерву 

КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської 
ради ХО», КНП «Деражнянський ЦПМСД 
Деражнянської міської ради ХО», Деражнянська 
міська рада   

До 25 грудня 

30 Участь у перевірці стану готовності системи централізованого 
оповіщення, з включенням електросирен та інших технічних 

спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР, за участю Деражнянської дільниці мережі 

щоквартально 
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№ 
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1 2 
 3 4 

засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної 
інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової 
інформації 

доступу №315/4 ХФ АТ «Укртелеком» 

31 Перевірка виконання заходів щодо проведення ідентифікації, 
декларування безпеки і обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності за шкоду від пожеж та аварій 

Деражнянський РС ГУ ДСНС Щомісячно, 
відповідно до 

графіка перевірок   
32 Проведення перевірки стану техногенної та пожежної безпеки 

хімічно небезпечних, вибухопожежонебезпечних об’єктів 
Деражнянський РС ГУ ДСНС За окремим 

планом 
33 Проведення перевірки стану протипожежного захисту та техно-

генної безпеки: 
  

 об’єктів, що належать суб’єктам господарювання з високим, 
середнім та незначним ступенем ризику від провадження 
господарської діяльності 

Деражнянський РС ГУ ДСНС За окремим 
планом 

 сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях 
збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів, 
хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття і 
зберігання зернових культур урожаю 2021 року 

Деражнянський РС ГУ ДСНС Травень-серпень 

 закладів освіти та їх готовності до 2021/2022 навчального року Деражнянський РС ГУ ДСНС Липень-серпень 
 об’єктів суб’єктів господарювання літнього відпочинку гро-

мадян, у тому числі дітей, у період масового відпочинку насе-
лення 

Деражнянський РС ГУ ДСНС Квітень-травень 

34 Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню:   
 пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях 

протягом пожежонебезпечного періоду 
Деражнянський РС ГУ ДСНС, Деражнянський 
сектор поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ 
ГУ НП в області, спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і 
взаємодії  з ПО та ОР, лісокористувачі 

Квітень-жовтень 

 надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового 
періоду на підприємствах: 

  

 паливо-енергетичного комплексу Деражнянський РС ГУ ДСНС, Деражнянський 
РЕМ, Деражнянська дільниця ПАТ “Хмельницьк-
газ”, спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 

Жовтень-грудень 
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з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1 2 
 3 4 

та ОР 
 житлово-комунального господарства та соціальної сфери і 

інфраструктури 
Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, підприємства 
ЖКГ та соціальної сфери міської ради 

Жовтень-грудень 

35 Визначення місця масового відпочинку людей на водних 
об’єктах на території міської ради 

Виконавчий комітет міської ради, спеціаліст 1 
кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР 

01 березня 

36 Здійснення комплексу заходів щодо попередження загибелі 
людей на водних об’єктах:  

  

 облаштування місця масового відпочинку людей на водних 
об’єктах на території міської ради 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР, власники водних об’єктів  

01 червня 

 установлення відповідних знаків з написами «КУПАТИСЯ 
ЗАБОРОНЕНО!» на водних об’єктах, на яких відсутні 
рятувальні пости  

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР, КП «Деражнянська ЖЕК №1», старости, 
власники та орендарі водних об’єктів 

01 травня 

 організація проведення відповідної масово-роз'яснювальної 
роботи серед населення щодо дотримання Правил охорони 
життя людей на водних об’єктах  

Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, відділ освіти, 
молоді та спорту ради, старости, власники та 
орендарі водних об’єктів 

Протягом року 

 здійснення контролю за організацією відпочинку населення на 
водоймищах, шляхом організації проведення рейдів та 
чергування відповідних посадових осіб, особливо у вихідні та 
святкові дні 

Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР,  старости, 
власники та орендарі водних об’єктів 

Травень-вересень 

37 Вжиття заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки об’єктів комунальної форми власності, зокрема 
об’єктів з масовим перебуванням людей, а саме: 

  

 розроблення плану приведення їх до належного 
протипожежного стану із зазначенням заходів, що потребують 
першочергового  виконання 

Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, відділ освіти, 
молоді та спорту, відділ культури та туризму,  КНП 
«Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради 
ХО», КНП «Деражнянський ЦПМСД 
Деражнянської міської ради ХО», керівники 
об’єктів з масовим перебуванням людей 

01 лютого 
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 забезпечити обладнання підпорядкованих об’єктів з масовим 
перебуванням людей системами пожежної сигналізації, 
керування евакуюванням, пожежного спостерігання, 
пристроями блискавкозахисту, проведення вогнезахисного 
обробляння дерев’яних конструкцій, утримання у справному 
стані систем зовнішнього і внутрішнього протипожежного 
водопостачання та виконання інших заходів, передбачених 
приписами 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури 
та туризму,  КНП «Деражнянська МБЛ 
Деражнянської міської ради ХО», КНП 
«Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської 
ради ХО», керівники об’єктів з масовим 
перебуванням людей 

01 грудня 

38 При формуванні та перегляді бюджету передбачити в 
установленому порядку відповідні видатки на утримання, 
ремонт (заміну) та розвиток джерел протипожежного 
водопостачання населених пунктів, а саме: пожежних 
гідрантів, водонапірних веж та пожежних водоймищ  

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР,  відділ фінансів ради 

15 липня 

39 При перегляді місцевого бюджету передбачити кошти в 
резервному фонді в розмірі, достатньому для забезпечення 
заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР, відділ фінансів ради 

01 квітня 

40 Вжити заходів щодо створення умов для розвитку добровільної 
пожежної охорони та формування її місцевої мережі як 
складової мережі надання публічних послуг, шляхом: 

  

 відкриття пунктів базування добровольців в населених пунктах 
комунальних підприємств,  

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР,  старости 

01 грудня 

 придбання мінімально необхідного майна і спорядження для 
гасіння   пожеж, надання допомоги населенню 

Відділ фінансів, спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і 
взаємодії  з ПО та ОР,  старости 

01 грудня 

   відбору у кожному населеному пункті мінімальної кількості (10 
осіб)  членів добровільної пожежної охорони та проведення їх 
спеціальної підготовки 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР,  старости 

01 грудня 

41  При уточненні місцевого бюджету на 2021рік розглянути 
питання щодо збільшення видатків на фінансування місцевої 
пожежної команди смт. Лозове     

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР, відділ фінансів ради, староста 

01 червня 

42 Розглянути питання про передбачення коштів та виконання усіх 
необхідних робіт по створенню   місцевої пожежної команди в с. 
Маниківці 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР, відділ фінансів ради, староста 

01 грудня 
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43 Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною 
безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів, 
інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил, уточ-
нення та подання місцевим органам виконавчої влади, на території 
яких розташовані такі об’єкти, розрахунків зон можливого ура-
ження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які збері-
гаються на зазначених об’єктах 

Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, спільно із 
військовою частиною  А1827 

Щоквартально 

44 Ведення обліку вилучення і проведення робіт із знешкодження 
вибухонебезпечних предметів на території Деражнянської 
міської ради 

Деражнянський РС ГУ ДСНС До 25 грудня 

45 Уточнення переліку місць знищення вибухонебезпечних пред-
метів на території Деражнянської міської ради з їх 
топографічною прив’язкою та характеристикою 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР, Деражнянський РС ГУ ДСНС 

До 01 грудня 

46 Підготовка та проведення практичних заходів щодо безаварійного 
пропуску на водних об’єктах льодоходу та весняного паводка з 
відпрацюванням планів взаємодії з спеціалізованими службами 
ЦЗ  

Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, Деражнянська 
дільниця Регіонального офісу водних ресурсів, 
спеціалізовані служби цивільного захисту  

Лютий-березень 

47 Внесення змін та доповнень до паспорту ризику виникнення 
НС техногенного та природного характеру на території 
Деражнянської міської ради станом на 01.01.2021р. 

Деражнянський РС ГУ ДСНС До 01 лютого 

48 Підготовка інформації про виконання заходів Програми  
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 
та техногенної безпеки на території Деражнянської міської 
ради на 2021-2025 роки 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР, Деражнянський РС ГУ ДСНС 

І квартал 

49 Підготовка та подання до Управління з питань ЦЗН 
облдержадміністрації звітів щодо стану невиробничому 
травматизму в районі  

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР 

До 10 лютого 
25 квітня 
25 липня 
25 жовтня 
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50 Підготовка та подання до Управління з питань ЦЗН 
облдержадміністрації звітів про хід виконання плану 
першочергових заходів з профілактики травматизму 
невиробничого характеру у 2021 році 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО 
та ОР 

До 25 липня 
25 грудня 

 

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 

51 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 Хмель-
ницької області 

Деражнянська міська рада, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, Деражнянський 
РС ГУ ДСНС, спеціалізовані служби цивільного 
захисту, спільно з підприємствами, установами та 
організаціями  

Відповідно до 
планів 

комплектування  

52 Участь в нараді з керівним складом цивільного захисту області з 
підведення підсумків роботи у 2020 році та визначення завдань на 
2021р. 

Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, спеціалізовані 
служби ЦЗ 

Січень-лютий 

53 Участь у скайп-нарадах із Управлінням з питань ЦЗН 
облдержадміністрації з вирішення проблемних питань у сфері 
цивільного захисту 

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР, спеціалізовані служби цивільного  захисту    

Щоп’ятниці 

54 Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо за-
ходів безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебез-
печних предметів 

Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР 

До 15 грудня 
 

55 Організація методичного забезпечення функціонування консуль-
таційних пунктів при органах місцевого самоврядування щодо дій 
у разі надзвичайних ситуацій, при пожежах та інших небезпечних 
подіях  

Спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та 
ОР 

До 15 грудня 

56 Організація та проведення:   
 Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життє-

діяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної се-
редньої, професійно-технічної та дошкільної освіти області 

Відділ освіти, молоді та спорту, спеціаліст 1 кат. 
з питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС 

Квітень-травень 
жовтень-листопад 



 

12 
№ 
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1 2 
 3 4 

 просвітницької роботи серед населення із запобігання виник-
ненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфек-
ційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворю-
ваннями (отруєннями) 

КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської 
ради ХО», КНП «Деражнянський РЦПМСД 
Деражнянської міської ради ХО», відділ освіти, 
молоді та спорту ради, Управління Держ-
продспоживслужби в Деражнянському районі, 
Деражнянський РС ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР  

До 15 грудня 

 заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед 
дітей і молоді шляхом проведення шкільних, міських, обласних та 
всеукраїнських змагань, фестивалів, навчально-тренувальних 
зборів і навчальних таборів 

Відділ освіти, молоді та спорту, Деражнянський РС 
ГУ ДСНС 

До 15 грудня 

 громадських акцій “Запобігти. Врятувати. Допомогти” та “Герой-
рятувальник року” 

Відділ освіти, молоді та спорту, Деражнянський РС 
ГУ ДСНС, спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і взаємодії  
з ПО та ОР 

 
До 15 грудня 

57 Участь у заходах з проведення всеукраїнського фестивалю дружин 
юних пожежних 

Відділ освіти, молоді та спорту, спеціаліст 1 кат. з 
питань ЦЗ і взаємодії  з ПО та ОР, Деражнянський 
РС ГУ ДСНС 

Квітень-вересень 

58  Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної 
реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб 
осіб з інвалідністю 

Відділ освіти, молоді та спорту, Деражнянський РС 
ГУ ДСНС,  спеціаліст 1 кат. з питань ЦЗ і 
взаємодії  з ПО та ОР, ЗМІ 

Протягом року 
до 15 грудня 

 
 
Заступник міського голови                       Олексій Беднарський 


