від 17 січня 2019 року

№ 8-р

Про основні заходи цивільного
захисту району на 2019 рік
Відповідно до статей 6, 27, 28, 31 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного
захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року
№ 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного
захисту», від 09 серпня 2017 року № 626 «Про затвердження Порядку
розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту»,
від 26 червня 2013 року № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій
за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 26 червня
2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях», пункту 1 доручення Прем’єр-міністра України
від 03 жовтня 2017 року № 39053/0/1-17 та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2018 року № 1076-р «Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2019 рік», керуючись розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 08 січня 2019 року № 6-р «Про основні
заходи цивільного захисту області на 2019 рік»:
1.Затвердити план основних заходів цивільного захисту району на 2019 рік
та січень-лютий 2020 року (додається).
2. Керівникам районних спеціалізованих служб цивільного захисту,
сільським, селищним головам:
1) розробити та затвердити відповідні плани основних заходів цивільного
захисту на 2019 рік;
2) інформації про виконання заходів, затверджених даним
розпорядженням, надати відділу економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури райдержадміністрації:
за перше півріччя 2019 року – до 01 липня 2019 року;
за 2019 рік – до 08 січня 2020 року.
3. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання

2
даного розпорядження надати управлінню з питань цивільного захисту
облдержадміністрації:
за перше півріччя 2019 року – до 05 липня 2019 року;
за 2019 рік – до 15 січня 2020 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 17 січня 2019 року № 8-р

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту району на 2019 рік та січень-лютий 2020 року
№
з/п
1
1.

2.

3.

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк
виконання
2
3
4
І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту району
Здійснення звірки електронного та документального обліку
Районний відділ УДСНС України у області,
До 25 грудня
захисних споруд цивільного захисту
відділ економічного розвитку, торгівлі,
2019 року
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, виконкоми сільських,
селищних рад
Забезпечення розвитку інформаційних ресурсів, надання та
Районний відділ УДСНС України у області,
До 25 грудня
оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного відділ економічного розвитку, торгівлі,
2019 року
захисту в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах
промисловості та інфраструктури
центральних та місцевих органів виконавчої влади
райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад, підприємства,
організації, установи
Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного
Голованівська центральна районна лікарня
До 25 грудня
профілю функціонування, у структурі яких є відділення
2019 року
екстреної медичної допомоги, неонатології, трансфузіології,
реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати
інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами
електропостачання
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Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного
захисту для:
персоналу радіаційного та хімічно небезпечних об’єктів у
повному обсязі (рівень забезпечення 100 відсотків);
працівників підприємств, розташованих у зоні можливого
радіаційного і хімічного забруднення (рівень забезпечення – не
менше 65 відсотків потреби)
Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність в особливий період
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Відділ економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, виконкоми сільських,
селищних рад, підприємства, організації, установи
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До 25 грудня
2019 року

Відділ економічного розвитку, торгівлі,
До 25 грудня
промисловості та інфраструктури, відділ
2019 року
агропромислового розвитку, відділ регіонального
розвитку містобудування, архітектури та житловокомунального господарства, відділ культури,
туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, виконкоми сільських,
селищних рад
6. Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої
Відділ регіонального розвитку містобудування,
Вересеньвлади, органам місцевого самоврядування, підприємствам,
архітектури та житлово-комунального
жовтень
установам та організаціям щодо підготовки до осінньо-зимового господарства, відділ економічного розвитку,
періоду
торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, районний відділ УДСНС
України у області, Голованівська районна
центральна лікарня, КНП «Голованівський
ЦПМСД»
II. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту району
7. Організація, участь та проведення штабних тренувань з
Відділ економічного розвитку, торгівлі,
Жовтень
органами управління та силами цивільного захисту
промисловості та інфраструктури
2019 року
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного райдержадміністрації, виконкоми сільських,
захисту (із залученням органів з евакуації) щодо виконання
селищних рад, спеціалізовані служби цивільного
завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду
захисту району, комісія з питань евакуації
8. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню
ДП «Голованівське лісове господарство»,
Квітеньпожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом
районний відділ УДСНС України у області,
жовтень
пожежонебезпечного періоду
Голованівський відділ поліції Головного
2019 року
5.

3

1

2

3
4
управління Національної поліції в області,
відділ агропромислового розвитку, відділ
економічного розвитку, торгівлі, промисловості
та інфраструктури райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад
9. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню
Районний відділ УДСНС України у області,
II квартал
нещасних випадкам з людьми на водних об’єктах
Голованівський відділ поліції Головного
2019 року
управління Національної поліції в області, відділ
економічного розвитку, торгівлі, промисловості
та інфраструктури райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад
ІІІ. Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання
надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному та місцевому рівнях
10. Організація та здійснення відповідно до Закону України «Про
Районний відділ УДСНС України у області, відділ
Квітень
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
економічного розвитку, торгівлі, промисловості
2019 року
господарської діяльності» державного нагляду (контролю) щодо та інфраструктури райдержадміністрації
виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з
питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і
діяльності аварійно-рятувальних служб у Голованівському
районі
11. Визначення стану готовності комунальних, об’єктових аварійно- Районний відділ УДСНС України у області,
Березеньрятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних
відділ економічного розвитку, торгівлі,
травень
служб громадських організацій до дій за призначенням
промисловості та інфраструктури
2019 року
райдержадміністрації, виконкоми сільських,
селищних рад
12. Визначення стану готовності підприємств, що належать до
Районний відділ УДСНС України у області,
Квітеньсфери управління комунальних та інших підприємств, установ та ДП «Голованівське лісове господарство»,
червень
організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські
відділ економічного розвитку, торгівлі,
2019 року
угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний
промисловості та інфраструктури, відділ
період
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад
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13. Організація та здійснення контролю за станом готовності
територіальної, місцевих автоматизованих систем
централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та
об’єктових систем оповіщення з доведенням до відома
населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту
через засоби масової інформації
14.

15.

16.

17.

3
4
Районний відділ УДСНС України у області,
Листопад
відділ економічного розвитку, торгівлі,
2019 року
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, СЛД №1 РЦТ511
смт Голованівськ Кіровоградської філії
ПАТ «Укртелеком» (за згодою), виконкоми
сільських, селищних рад
Перевірка працездатності техніки зв’язку та територіальної
Відділ економічного розвитку, торгівлі,
Щомісяця
системи централізованого оповіщення
промисловості та інфраструктури
2019 року
райдержадміністрації, СЛД №1 РЦТ511
смт Голованівськ Кіровоградської філії
ПАТ «Укртелеком», виконкоми сільських,
селищних рад
Перевірка територіальної (місцевих) автоматизованих систем
Відділ економічного розвитку, торгівлі,
Щокварталу
централізованого оповіщення з практичним включенням
промисловості та інфраструктури
2019 року
електросирен та інших технічних засобів оповіщення на
райдержадміністрації, СЛД №1 РЦТ511
території області
смт Голованівськ Кіровоградської філії
ПАТ «Укртелеком», виконкоми сільських,
селищних рад
IV. 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
Проведення функціонального навчання керівного складу і
Районний відділ УДСНС України у області, відділ До 25 грудня
фахівців місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
місцевих рад, підприємств, установ та організацій в Навчальноінфраструктури райдержадміністрації, виконкоми
методичному центрі цивільного захисту та безпеки
сільських, селищних рад
життєдіяльності області
Організація та проведення у загальноосвітніх, професійноКвітеньВідділ освіти, молоді та спорту
технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного
травень,
райдержадміністрації, професійно-технічне
захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня
жовтеньучилище № 38, районний відділ УДСНС України
безпеки дитини
листопад
у області, Голованівська центральна районна
2019 року
лікарня, відділ економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
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Організація та проведення серед населення просвітницької
роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями,
масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями)

19. Організація та проведення заходів з популяризації культури
безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом
проведення шкільних зборів і організації навчальних
таборів
20. Організація та проведення громадських акцій «Запобігти.
Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року»
21. Участь у Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних
22. Надання повідомлень у місцевих ЗМІ з основ безпеки
життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

3
Голованівська центральна районна лікарня,
Голованівське районне управління Головного
управління Держпродспоживслужби в області,
відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, районний відділ УДСНС
України у області, відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, районний відділ УДСНС
України у області, відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, виконкоми сільських,
селищних рад
Районний відділ УДСНС України у області, відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Районний відділ УДСНС України у області, відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Районний відділ УДСНС України у області, відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
Голованівська центральна районна лікарня, відділ
економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації,

_________________________
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До 15 грудня
2019 року

До 15 грудня
2019 року

До 15 грудня
2019 року
Квітеньвересень
2019 року
Квітеньвересень
2019 року

