УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 26 » грудня 2011 року

№ 954-р
смт Голованівськ

Про основні заходи цивільного захисту
району на 2012 рік
Відповідно до статей 6, 27, 28, 31 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 грудня 2011 року
«Про основні заходи цивільного захисту області на 2012 рік», з метою забезпечення
виконання вимог законів України «Про Цивільну оборону України», «Про правові засади
цивільного захисту», реалізації вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 року № 1215-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного
захисту на 2012 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 19 грудня 2011 року
№ 1107-р «Про основні заходи цивільного захисту області на 2012 рік»:
1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту району на 2012 рік (додається).
2. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації,
районним спеціалізованим службам цивільної оборони:
до 10 січня 2012 року розробити та затвердити відповідні плани основних заходів
цивільного захисту на 2012 рік з визначенням конкретних термінів;
інформацію про виконання завдань і заходів, затверджених даним розпорядженням,
подавати управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації у такі терміни: за перше
півріччя – до 2 липня 2012 року, за рік – до 15 грудня 2012 року.
3. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної адміністрації від
22 лютого 2011 року № 933-р «Про основні завдання цивільного захисту району на
2011 рік».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 26 » грудня 2011 року № 954-р

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту району на 2012 рік
№
з/п
1
1.

2.

3.

Заходи

Відповідальні

Залучаються

2

3

4

Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту
Цех телекомунікаційних послуг
Відділ з питань надзвичайних
Проведення реконструкції системи централізованого
ситуацій райдержадміністрації, № 3 Кіровоградської філії
оповіщення із заміною аналогової апаратури
ПАТ “Укртелеком “
відділ промисловості,
оповіщення на цифрову
енергетики, транспорту та
зв’язку управління економіки
та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
Керівництво ТОВ „ПФК”
Голованівський РВ УМНС
Забезпечення засобами радіаційного та хімічного
України в Кіровоградській
захисту в повному обсязі персоналу хімічно
області, відділ з питань
небезпечного об’єкту, на 60 % потреби працівників
надзвичайних ситуацій
підприємства ТОВ „ПФК”
райдержадміністрації
Сільські (селищні) ради,
Завершення технічної інвентаризації захисних споруд Голованівський РВ УМНС
відповідні підприємства,
цивільного захисту (цивільної оборони)
України в Кіровоградській
установи та організації усіх форм
області, відділ з питань
власності і підпорядкування
надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації

Строк
виконання
5
Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

2
1
4.

5.

6.

2
Забезпечення медичних формувань Державної служби
медицини катастроф відповідним обладнанням та
виробами медичного призначення в обсязі 85 % від
визначеної номенклатури
Забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного
профілю функціонування, у структурі яких є
хірургічні блоки, пологові відділення, палати
інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами
електропостачання у повному обсязі
Створення матеріального резерву всіх рівнів для
запобігання виникненню і ліквідації наслідків
можливих надзвичайних ситуацій не менш, як 55 %
потреби згідно із затвердженою номенклатурою

3
Центральна районна лікарня

Центральна районна лікарня

Відділ з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації,
управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації

4
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, заклади охорони
здоров'я
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, відповідні
заклади охорони здоров'я
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, відповідні
підприємства, установи та
організації усіх форм власності і
підпорядкування

5
Протягом
року
Протягом
року

Протягом
року

Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
1.

2.

Здійснення заходів щодо забезпечення впровадження
на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення
загрози надзвичайних ситуацій і локальних систем
оповіщення населення у зонах можливого ураження та
персоналу таких об’єктів
Розроблення та здійснення комплексу заходів щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
(зменшення втрат) під час льодоходу, повені та
паводків у 2012 році

Голованівський РВ УМНС
України в Кіровоградській
області, відділ з питань
надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації
Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
відділ регіонального розвитку,
містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства районної
державної адміністрації,
РВ УМНС України в
Кіровоградській області

Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, відповідні
об’єкти підвищеної небезпеки в
районі
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування

Протягом
року

Лютий –
травень

3
1
3.

4.

1.

2.

2
3
4
Місцеві органи виконавчої влади,
Здійснення комплексу протипожежних заходів в лісах ДП „Голованівське
органи місцевого самоврядування
і сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний лісогосподарське
підприємства ДП „Голованівське
підприємство”,
період
лісогосподарське підприємство” ,
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські
підприємства
Голованівський РВ УМНС
України в Кіровоградській
області, Голованівський
РВ Держтехногенбезпеки в
Кіровоградської області
Місцеві органи виконавчої влади,
Здійснення заходів щодо задоволення на 45 % потреби Голованівський РВ УМНС
органи місцевого
України в Кіровоградській
у необхідному обладнанні та сучасних засобах
самоврядування, відповідні
області, відділ з питань
вимірювання диспетчерських служб, постів
підприємства, установи та
надзвичайних ситуацій
радіаційного та хімічного спостереження,
організації усіх форм власності і
райдержадміністрації
розрахунково-аналітичних груп районної підсистеми
підпорядкування
єдиної системи цивільного захисту
Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту
Керівництво місцевих органів
Нарада керівного складу цивільного захисту району з Голова районної комісії з
питань техногенно-екологічної виконавчої влади, органів
підведення підсумків роботи у 2012 році та
місцевого самоврядування,
безпеки та надзвичайних
визначення основних завдань на 2013 рік
територіальних органів
ситуацій
міністерств та відомств України
Місцеві органи виконавчої влади,
Голова районної комісії з
Тренування органів управління та сил районної
питань техногенно-екологічної органи місцевого
підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо
самоврядування, спеціалізовані
безпеки та надзвичайних
виконання завдань під час весняного льодоходу та
служби цивільної оборони
ситуацій
повені
району

5
Квітень –
жовтень

Протягом
року

Грудень

Лютий

4
1
3.

2
Тренування органів управління та сил районної
підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі
аварій на залізничному транспорті

3
Голова районної комісії з
питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій

4.

Тренування органів управління та сил районної
підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо
переведення районної підсистеми єдиної системи
цивільного захисту з режиму функціонування в
мирний час на режим функціонування в особливий
період
Тренування органів управління та сил районної
підсистеми єдиної системи цивільного захисту
щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі
аварій на хімічно небезпечному об'єкті, ТОВ „ПФК”
Тренування органів управління та силами цивільного
захисту району підсистеми єдиної системи цивільного
захисту щодо виконання завдань під час
несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий
період

Голова районної комісії з
питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій

5.

6.

7.
8.

Тренування аварійно-рятувальних служб та
формувань щодо організації пошуку і рятування
рибалок у зимово-весняний період на водоймах
Тренування із зв’язку стаціонарних пунктів
управління системи цивільного захисту

Райдержадміністрація,
виконком Побузької селищної
ради
Голова районної комісії з
питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій, Голованівський
РВ УМНС України в
Кіровоградській області
Голованівський РВ УМНС
України в Кіровоградській
області
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації,
цех телекомунікаційних послуг
№ 3 Кіровоградської філії
ПАТ “Укртелеком “

4
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, спеціалізовані
служби цивільної оборони
району
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, спеціалізовані
служби цивільної оборони
району

5
І квартал

ІІ квартал

Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, керівництво
ТОВ „ПФК”
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, спеціалізовані
служби цивільної оборони

ІІІ квартал

Відповідні служби РВ УМНС
України в області

Березень,
листопад

Цех телекомунікаційних послуг
№ 3 Кіровоградської філії
ПАТ “Укртелеком “

Лютий,
квітень,
липень,
жовтень

Листопад

5
1
9.

2
Тренування пересувного пункту начальника цивільної
оборони району

3
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації

4
5
Квітень,
Цех телекомунікаційних послуг
липень,
№ 3 Кіровоградської філії
жовтень
ПАТ “Укртелеком “
Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням
Листопад
Цех телекомунікаційних послуг
Відділ з питань надзвичайних
1. Участь у комплексній перевірці стану готовності до
ситуацій райдержадміністрації, № 3 Кіровоградської філії
використання за призначенням загальнодержавної
ПАТ “Укртелеком “
районний відділ УМНС
системи централізованого оповіщення
України в Кіровоградській
області
Щомісяця
Цех телекомунікаційних послуг
Відділ з питань надзвичайних
2. Участь у перевірці працездатності техніки зв'язку та
ситуацій райдержадміністрації № 3 Кіровоградської філії
районної системи централізованого оповіщення
ПАТ “Укртелеком “
Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту
ЧервеньМісцеві органи виконавчої влади,
Голованівський РВ УМНС
1. Перевірка стану протипожежного захисту
серпень
органи місцевого
України в Кіровоградській
сільськогосподарських підприємств та фермерських
самоврядування,
області, Голованівський
господарств у місцях збирання, перероблення і
сільськогосподарські
РВ Держтехногенбезпеки в
зберігання урожаю, заготівлі кормів
підприємства, фермерські
Кіровоградської області,
господарства
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
ЛипеньМісцеві органи виконавчої влади,
Голованівський РВ УМНС
2. Перевірка стану протипожежного захисту закладів
серпень
органи місцевого
України в Кіровоградській
освіти та підготовки до навчального 2012/2013 року
самоврядування, заклади освіти
області, Голованівський
РВ Держтехногенбезпеки в
Кіровоградської області, відділ
освіти райдержадміністрації

6
1
3.

2
Перевірка стану протипожежного захисту
хлібоприймальних підприємств та їх готовності до
прийняття та зберігання зернових культур урожаю
2012 року

3
Голованівський РВ УМНС
України в Кіровоградській
області, Голованівський
РВ Держтехногенбезпеки в
Кіровоградської області,
міжвідомча комісія, управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Міжвідомча комісія, відділ з
питань надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації,
Голованівський РВ УМНС
України в Кіровоградській
області, Голованівський
РВ Держтехногенбезпеки в
Кіровоградської області

4.

Перевірка стану готовності до безаварійного пропуску
весняного льодоходу, повені та паводків

5.

Перевірка стану готовності місць масового відпочинку Голованівський РВ УМНС
України в Кіровоградській
на водних об’єктах до початку сезону відпочинку
області, Голованівський
РВ Держтехногенбезпеки в
Кіровоградській області,
відділ з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації

4
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
хлібоприймальні підприємства

5
Травеньлипень

Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, відділ
регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, власники
(орендарі) водних об’єктів

Лютийберезень

Квітеньтравень

7
1
6.

1.

2.

3.

2
Перевірка готовності до роботи (дій) в осінньозимовий період

3
Робоча група з контролю за
ходом підготовки
господарського комплексу
району до роботи в осінньозимовий період,
Голованівський РВ УМНС
України в Кіровоградській
області, Голованівський РВ
Держтехногенбезпеки в
Кіровоградської області

4
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, комунальні
служби району, об’єкти
житлово-комунального
господарства та
життєзабезпечення, заклади
освіти, лікарняні заклади,
підприємства зв’язку та
енергетичного комплексу, філія
“Голованівський райавтодор”
Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення
Місцеві органи виконавчої влади,
Голованівський РВ УМНС
Підготовка керівного складу і працівників місцевих
органи місцевого
України в Кіровоградській
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, керівники
самоврядування, підприємств, установ та організацій в області, відділ з питань
підприємств, установ та
надзвичайних ситуацій
навчально-методичних установах у сфері цивільного
організацій
райдержадміністрації
захисту (цивільної оборони)
Голованівський
Розроблення та виготовлення друкової продукції
Голованівський РВ УМНС
РВ Держтехногенбезпеки в
застерігаючого змісту
України в Кіровоградській
Кіровоградської області, відділ
області
освіти райдержадміністрації
Місцеві органи виконавчої влади,
Голованівський
РВ
УМНС
Організація та проведення у загальноосвітніх,
органи місцевого
України в Кіровоградській
професійно-технічних та дошкільних навчальних
самоврядування, навчальні
області, відділ освіти
закладах Дня цивільного захисту. Тижня безпеки
заклади
райдержадміністрації,
дитини
Голованівська центральна
районна лікарня

5
Вересеньжовтень

Протягом
року
(за окремим
планом)
Протягом
року
Травень,
листопад

8
1
4.

2
Використання зовнішньої та внутрішньої соціальної
реклами, створення спеціальних тематичних рубрик
(сторінок) у газетах і журналах з основних напрямків
безпеки життєдіяльності; проведення акцій
“Запобігти, врятувати, допомогти”, “Герой –
рятувальник року”

5.

Організація та проведення районних (міських),
Всеукраїнського фестивалю “Дружин юних
пожежних”, ХІI Всеукраїнського (VIІ Міжнародного)
збору-змагання юних рятувальників “Школа безпеки”;
регіональних зльотів, навчально-тренувальних зборів,
польових таборів, змагань, конкурсів, семінарів тощо

3
Голованівський РВ УМНС
України в Кіровоградській
області, відділ освіти
райдержадміністрації, відділ у
справах сім'ї та молоді
райдержадміністрації, відділ
культури і туризму
райдержадміністрації
Голованівський РВ УМНС
України в Кіровоградській
області, відділ освіти
райдержадміністрації, відділ у
справах сім'ї та молоді
райдержадміністрації

______________________

4
Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування

5
Протягом
року

Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування

Протягом
року

