
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 28 березня  2017 року                                                                      № 161

Про основні заходи цивільного 
захисту міста на 2017 рік

Керуючись ст. 143 Конституції України, ч. 2 ст. 19 Кодексу цивільного
захисту  України,  відповідно  до  п.  3  ст.  36  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження  Кабінету Міністрів
України від 11 січня 2017 року № 9-р  “Про затвердження плану основних
заходів  цивільного  захисту  на  2017  рік”,  розпорядження  голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації  від 09 лютого 2017 року
№  58-р  “Про  основні  заходи  цивільного  захисту  області  на  2017  рік”,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити   План  основних  заходів  цивільного  захисту  міста  на
2017 рік (додається). 

2. Начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту міста: 
1) у термін до 15 квітня 2017 року розробити  відповідні плани роботи з

конкретизацією  завдань  і  заходів,  з  визначенням  конкретних  термінів
виконання, відповідальних та безпосередніх виконавців, обсягів і джерел їх
фінансування,  копії  планів  надати  до  управління  з  питань  надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради;  

2)  протягом  року  організовувати  і  забезпечувати  контроль  за  ходом
виконання  вищезазначених  документів  і  планів,  передбачивши  при  цьому
заслуховування  відповідальних  та  безпосередніх  виконавців,  обговорення
результатів їх роботи на засіданнях районних комісій з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

3) доповіді про реалізацію запланованих заходів, затверджених даним
рішенням,  надавати  до  управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення  Кіровоградської  міської  ради  за  перше
півріччя   до 20 червня 2017 року, за рік  -  до 20 грудня  2017 року.  

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова                                                                                    А. Райкович

Безеда 22 86 20



                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
28 березня 2017 
№ 161

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту міста на 2017 рік

№
з/п

Заходи Відповідальні Залучаються Строк
виконання

1 2 3 4 5
І. Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту

1. Забезпечення придбання засобів радіаційного та 
хімічного захисту персоналу радіаційно та хімічно 
небезпечних об’єктів в повному обсязі працівників 
підприємств, розташованих у зоні можливого 
радіаційного і хімічного забруднення, на 65                   
відсотків потреби та непрацюючого населення, яке 
проживає у прогнозованих зонах хімічного 
забруднення, на  15 відсотків потреби

Кропивницький міськрайонний
відділ  У ДСНС України в 
Кіровоградській області,
Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

Підприємства, установи та 
організації усіх форм власності
і підпорядкування

Протягом 
року

2. Продовження технічної інвентаризації   захисних 
споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

Кропивницький міськрайонний
відділ  У ДСНС  України в 
Кіровоградській області,
Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

Підприємства, установи та 
організації усіх форм власності і 
підпорядкування

Протягом 
року



1 2 3 4 5
3. Забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного

профілю  функціонування,  у  структурі  яких  є
реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення,
палати  інтенсивної  терапії  тощо,  автономними
джерелами електропостачання у повному обсязі

Управління охорони здоров'я 
Кіровоградської міської ради 

Заклади охорони здоров'я              
м. Кропивницького  

Протягом 
року

4. Поповнення міського та об’єктових матеріальних 
резервів  для запобігання виникненню і ліквідації 
наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із 
затвердженою номенклатурою 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
Кропивницький міськрайонний
відділ У ДСНС  України в 
Кіровоградській області

Підприємства, установи та 
організації усіх форм власності і 
підпорядкування

Протягом 
року

5. Відпрацювання положень:
про місцеву ланку територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту міста 
Кропивницького;
про спеціалізовані служби цивільного захисту міста 
Кропивницького;
про місцеву комісію з питань техногенно – 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

Органи управління місцевої 
ланки обласної підсистеми єдиної
державної системи запобігання і 
реагування на надзвичайні 
ситуації

І квартал

ІІ. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
1. Здійснення заходів щодо забезпечення впровадження 

на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення 
загрози надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру і локальних систем оповіщення 
населення у зонах можливого ураження та персоналу 
таких об’єктів

Кропивницький міськрайонний
відділ У ДСНС  України в 
Кіровоградській області,
Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

Підприємства, установи та 
організації усіх форм власності і 
підпорядкування

Протягом 
року
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2. Розроблення та здійснення комплексу заходів щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 
(зменшення втрат) під час льодоходу, повені та 
паводків у 2017 році

Голова міської комісії з питань 
техногенно – екологічної 
безпеки та  надзвичайних 
ситуацій, начальник 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

Органи управління місцевої 
ланки обласної підсистеми єдиної
державної системи запобігання і 
реагування на надзвичайні 
ситуації, керівники підприємств, 
установ та організацій усіх форм 
власності і підпорядкування

Лютий-
травень

3. Здійснення заходів щодо задоволення 45 відсотків 
потреби у необхідному обладнанні та сучасних 
засобах вимірювання диспетчерських служб, постів 
радіаційного та хімічного спостереження та 
розрахунково-аналітичної групи місцевої ланки  
територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 
захисту

Кропивницький міськрайонний
відділ У ДСНС  України в 
Кіровоградській області

Підприємства, установи та 
організації усіх форм власності і 
підпорядкування

Протягом 
року

ІІІ. Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів місцевої ланки територіальної  системи цивільного захисту 
1. Нарада керівного складу  цивільного захисту  міста, 

підприємств, установ, організації з підведення 
підсумків роботи у 2016 році та визначення основних 
завдань на 2017 рік

Голова міської комісії з питань 
техногенно – екологічної 
безпеки та  надзвичайних 
ситуацій, начальник 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

Органи управління місцевої 
ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту, керівники 
підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності і 
підпорядкування

Лютий

2. Участь у тренуванні  органів управління та сил 
місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного 
захисту щодо виконання завдань під час весняного 
льодоходу та повені

Голова міської комісії з питань 
техногенно – екологічної 
безпеки та  надзвичайних 
ситуацій, начальник 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

Органи управління місцевої 
ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту, керівники 
підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності і 
підпорядкування

Лютий
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3. Участь у тренуванні  органів управління  та сил 

реагування місцевої ланки територіальної підсистеми 
цивільного захисту щодо ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварій на 
залізничному транспорті 

Голова міської комісії з питань 
техногенно – екологічної 
безпеки та  надзвичайних 
ситуацій, начальник 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

Органи управління місцевої 
ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту, керівники 
підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності і 
підпорядкування

І квартал

4. Участь у тренуванні  органів управління  та сил 
реагування місцевої ланки територіальної підсистеми 
цивільного захисту з режиму функціонування в 
мирний час на режим функціонування в особливий 
період

Голова міської комісії з питань 
техногенно – екологічної 
безпеки та  надзвичайних 
ситуацій, начальник 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

Органи управління місцевої 
ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту, керівники 
підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності і 
підпорядкування 

ІІ  квартал

5. Участь у тренуванні органів управління та сил 
реагування місцевої ланки територіальної підсистеми 
цивільного захисту у разі виникнення аварій на 
хімічно небезпечному об'єкті

Голова міської комісії з питань 
техногенно – екологічної 
безпеки та  надзвичайних 
ситуацій, начальник 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

Органи управління місцевої 
ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту, керівники 
підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності і 
підпорядкування 

ІІІ квартал

6. Участь у командно-штабному навчанні з органами 
управління та силами цивільного захисту 
територіальної підсистеми цивільного захисту (з 
визначенням стану готовності до вирішення завдань 
цивільного захисту у мирний час та в особливий 
період)

Голова міської комісії з питань 
техногенно – екологічної 
безпеки та  надзвичайних 
ситуацій, начальник 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

Органи управління місцевої 
ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту, керівники 
підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності і 
підпорядкування 

Липень
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7. Участь у тренуванні органів управління  та сил 

реагування місцевої ланки територіальної підсистеми 
цивільного захисту щодо виконання завдань під час 
несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий 
період

Голова міської комісії з питань 
техногенно – екологічної 
безпеки та  надзвичайних 
ситуацій, начальник 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

Органи управління місцевої 
ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту, керівники 
підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності і 
підпорядкування 

Листопад

8. Участь  членів  штабу  територіальної  оборони  в
командно-штабних  тренуваннях  територіальної
оборони

Міський голова – голова штабу 
територіальної оборони 

Члени штабу територіальної 
оборони

За окремим
розпоряджен-

ням
2 рази на рік

9. Участь у тренуванні із зв’язку стаціонарних пунктів 
управління системи цивільного захисту 

Управління з питань               
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

Комунікаційний центр 
телекомунікацій  №512 
Кіровоградської філії  
ПАТ „Укртелеком”

Лютий,
квітень,
липень,
жовтень

10. Коригування плану взаємодії органів управління та 
сил реагування  в разі загрози та виникнення  
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, плану дій органів управління та сил 
реагування місцевої ланки на надзвичайні ситуації  
техногенного та природного характеру та плану 
цивільного захисту м. Кропивницького на особливий 
період

Управління з питань               
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

Органи управління місцевої 
ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту

Протягом 
року
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ІV. Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної системи цивільного захисту до дій за

призначенням
1. Комплексні перевірки стану цивільного захисту на  

об’єктах  господарської діяльності
Управління з питань                
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення, 
спеціалісти з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
районних у місті рад

Комунальний підприємство 
"Електротранс" Кіровоградської 
міської ради

Комунальний заклад 
"Кіровоградська обласна станція 
переливання крові"

Комунальне підприємство 
«Теплоенергетик» 
 
 Дитяча стоматологічна 
поліклініка

31 березня

07 квітня

08 вересня

22 вересня

2. Участь у комплексній перевірці стану готовності до 
використання за призначенням загальнодержавної 
системи централізованого оповіщення із доведенням 
до населення навчальної інформації у сфері цивільного
захисту через засоби масової інформації

Управління з питань                
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

Комунікаційний центр 
телекомунікацій  № 512 
Кіровоградської філії  
ПАТ „Укртелеком”

Листопад

3. Участь у наданні методичної допомоги щодо 
проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту фахівцями Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
Кропивницький міськрайонний
відділ У ДСНС України в 
Кіровоградській області

Підприємства, установи та 
організації усіх форм власності
і підпорядкування

Лютий
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V. Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту

1. Перевірка стану протипожежного захисту закладів 
освіти та підготовки до навчального 2017/2018 року

Кропивницький міськрайонний
відділ У ДСНС  України в 
Кіровоградській області, 
управління освіти 
Кіровоградської міської ради

Заклади освіти                                 
м. Кропивницького

Липень-
серпень
(за окремим 
графіком)

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

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
Кропивницький міськрайонний 
відділ УДСНС  України в 
Кіровоградській області       

Органи управління місцевої ланки 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного 
захисту

Лютий-
березень
(за окремим 
графіком)

3. Перевірка стану готовності до роботи (дій)  в осінньо-
зимовий період 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
Кропивницький міськрайонний
відділ У ДСНС України в 
Кіровоградській області

Підприємства                            
житлово-комунального 
господарства та 
життєзабезпечення міста, органи 
управління місцевої ланки 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного 
захисту

Вересень-
жовтень

VІ. Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення
1. Підготовка керівного складу і працівників місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій в
навчально-методичних установах у сфері цивільного 
захисту 

Курси удосконалення керівних 
кадрів 3-ї категорії навчально –
методичного центру 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності  
Кіровоградської області 

Місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого 
самоврядування, підприємства, 
установи та організацій міста

Протягом 
року
(за окремим 
планом)

2. Організація та проведення міського етапу 
Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних 

Кропивницький міськрайонний
відділ У ДСНС України в 
Кіровоградській області

Управління освіти 
Кіровоградської міської ради

Протягом 
року (за 
окремим 
графіком)
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3. Організація  та  проведення  у  загальноосвітніх,

професійно-технічних  та  дошкільних  навчальних
закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ
безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини

Кропивницький міськрайонний
відділ У ДСНС України в 
Кіровоградській області,
управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
управління охорони здоров'я 
Кіровоградської міської ради

Заклади освіти                                 
м. Кропивницького

Травень, 
листопад

4. 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 ”

Кропивницький міськрайонний
відділ У ДСНС України в 
Кіровоградській області

Управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
управління охорони здоров'я 
Кіровоградської міської ради

Протягом 
року 

5. Розроблення та виготовлення методичних посібників 
та брошур для навчання населення основним вимогам 
безпеки життєдіяльності

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
Кропивницький міськрайонний
відділ  У ДСНС України в 
Кіровоградській області

Курси удосконалення керівних 
кадрів 3-ї категорії навчально – 
методичного центру цивільного 
захисту та безпеки 
життєдіяльності  Кіровоградської
області

Протягом 
року

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення                                                                                                                                        С. Коваленко

8


