
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_22 січня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____13/2021-р_____ 

 

 

Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту 

Старокостянтинівської міської 

ланки територіальної підсистеми 

єдиної системи цивільного захисту 

на 2021 рік 

 

 

Відповідно до пункту 5 статті 130 Кодексу цивільного захисту України, 

розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від             

15 січня 2021 року № 44/2021-р «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2021 рік», з метою забезпечення належної готовності 

органів управління і сил реагування міської ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту в умовах загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:  

 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту 

Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту на 2021 рік, що додається. 

 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій міста: 

1) розробити відповідні плани основних заходів цивільного захисту на 

2021 рік, копії яких надати до виконавчого комітету міської ради через відділ з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого 

комітету міської ради до 19 лютого 2021 року; 

2) звіти про виконання плану основних заходів, затвердженого цим 

розпорядженням, та власних планів основних заходів цивільного захисту на 

2021 рік надавати відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету міської ради до 25 червня та                  

20 грудня 2021 року. 
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3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

22 січня № 13/2021-р 

 

системи цивільного захисту 

План 

основних заходів цивільного захисту Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи 

цивільного захисту на 2021 рік 

ріко                                    

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк 

виконання 

1 2 3 4 

Заходи щодо удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1 Організація заходів зі створення місцевої системи 

оповіщення (виділення та освоєння коштів відповідно 

до Програми захисту населення і території від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 - 2025 роки, організація 

місцевої автоматизованої системи оповіщення, 

встановлення вуличних гучномовців, сирен, 

акустичних переносних систем оповіщення в 

старостинських округах та інше): 

перевірка місцевої системи оповіщення з 

використанням приладу автоматичного дозвону 

коригування схеми та списків оповіщення місцевої 

автоматизованої системи централізованого оповіщення 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

старости старостинських округів 

До 15 грудня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень, 

листопад 

 

Щоквартально 

2 Організація заходів із поповнення (створення) фонду Відділ з питань надзвичайних ситуацій До 25 грудня 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 захисних споруд цивільного захисту відповідно до 

нормативних вимог, визначених законодавством 

 

 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області 

 

3 Організація проведень оцінки стану готовності до 

використання споруд подвійного призначення та 

найпростіших укриттів державної та комунальної 

форми власності щодо дотримання вимог 

законодавства стосовно врахування потреб осіб з 

інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на 

кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, 

оприлюднення інформації про розташування та стан 

готовності таких споруд на офіційних ресурсах з 

позначенням їх доступності для зазначених 

маболобільних груп населення   

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, суб’єкти господарювання 

Протягом року, 

до 25 грудня 

4 Участь у перевірках з визначення стану готовності 

захисних споруд цивільного захисту підприємств, 

установ та організація міста 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій  

До 15 грудня 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

  області, власники (балансоутримувачі 

захисних споруд цивільного захисту) 

 

5 Підготовка документів щодо списання захисних 

споруд, як таких на яких неможливо провести технічну 

інвентаризацію (протирадіаційні укриття № 86224,                

№ 86240) 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради,  

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд цивільного захисту 

До 15 грудня 

6 Ведення документального обліку захисних споруд 

цивільного захисту, найпростіших укриттів та споруд 

подвійного призначення (ведення облікових карток, 

відомостей щодо результатів технічної інвентаризації 

та книг обліку) 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області 

До 15 грудня 

7 Проведення звірки електронного та документального 

обліку захисних споруд цивільного захисту 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних  

Березень, 

липень, 

листопад 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

  ситуацій України в Хмельницькій 

області 

 

8 Розроблення Плану приведення захисних споруд 

цивільного захисту в готовність до використання за 

призначенням на 2021-2022 роки 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради  

До 01 березня  

9 Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для 

персоналу хімічно-небезпечних підприємств та 

непрацюючого населення, яке потрапляє в зону 

можливого хімічного забрудення 

ТОВ «Олійно-екстракційний завод» До 15 грудня 

10 Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для 

працівників підприємств, розташованих у зоні 

можливого хімічного забруднення (рівень   

забезпечення – не менше 80% від потреби) 

ТОВ «Ясен-Поділля», ТОВ «НУСП 

Верват Україна ЛТД», ДП 

«Старокостянтинівське лісове 

господарство», ТОВ «Блок Майстер 

Україна» 

До 15 грудня 

11 Уточнення та коригування переліку пунктів видачі 

засобів індивідуального захисту 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

До 01 квітня 

12 Організація заходів з дооснащення постів радіаційно-

хімічного спостереження сучасними приладами та 

майном 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, ДП «Старокостянтинівський 

молочний завод», 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський територіальний центр  

До 15 грудня 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

  комплектування та соціальної 

підтримки 

 

13 Уточнення та затвердження переліку постів радіаційно-

хімічного спостереження 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, ДП «Старокостянтинівський 

молочний завод», 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський територіальний центр 

комплектування та соціальної 

підтримки 

До 15 грудня 

14 Проведення організаційних та практичних заходів 

щодо повірки приладів радіометричного контролю та 

радіаційно-хімічної розвідки на об’єктах, де 

розгортаються пости радіаційного-хімічного 

спостереження 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, ДП «Старокостянтинівський 

молочний завод», 

Старокостянтинівський об’єднаний 

міський територіальний центр 

комплектування та соціальної 

підтримки 

Червень-грудень 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

15 Створення та поповнення місцевого матеріального 

резерву для запобігання виникненню і ліквідації 

наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із 

оновленою номенклатурою 

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської міської ради 

Протягом року 

до 15 грудня 

16 Підготовка та надання звітів до управління з питань 

цивільного населення Хмельницької обласної  

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення  

До 20 березня, 

20 червня 

 державної адміністрації щодо накопичення 

матеріальних резервів 

виконавчого комітету міської ради 20 вересня, 

20 грудня 

17 Проводення перевірки наявності, якості, умов 

зберігання, готовності до використання матеріальних 

цінностей місцевого матеріального резерву 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

підприємства, установи, в яких 

зберігаються матеріальні цінності 

місцевого матеріального резерву 

Грудень  

18 Підготовка та надання пропозицій для затвердження 

переліку підприємств, установ та організацій, що 

продовжують свою діяльність в особливий період 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

До 01 лютого 

19 Підготовка та подання звітності до управління з питань 

цивільного захисту населення Хмельницької обласної 

державної адміністрації відповідно форм, визначених 

Табелем термінових та строкових донесень 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області 

В терміни, 

визначені 

Табелем 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

20 Уточнення та коригування Плану реагування на 

надзвичайні ситуації в Старокостянтинівській міській 

територіальній громаді 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський районний  

 

21 Уточнення та коригування документів планування:  

планів евакуації та прийому населення у випадку 

виникнення комунальної аварії на Хмельницькій АЕС, 

при виникненні надзвичайної ситуації у військовій 

частині А 2502 

плану цивільного захисту на особливий період 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

До 31 березня 

IV квартал 

22 Підготовка нормативно-правових та регуляторних актів 

(рішень сесії міської ради, розпоряджень міського 

голови) та подальшого їх прийняття та видачі: 

про затвердження Програми захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 - 2025 роки 

про внесення змін до положення про 

Старокостянтинівську міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної системи цивільного захисту 

про внесення змін до спеціалізованих служб 

цивільного захисту 

про комісію з питань техногенно-екологічної  

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

Березень 

 

Березень 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету міської ради 

про місцеву евакоприймальну комісію 

про підготовку до купального сезону 2021 року  

про запобігання виникненню пожеж у лісах, на 

торфовищах та сільськогосподарських угіддях 

протягом пожежонебезпечного періоду 

про утворення міського оперативного штабу із 

координації із координації дій щодо попередження та 

ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-

зимовий період 2021 - 2022 року 

  

Лютий 

Березень 

Квітень 

 

 

Квітень 

 

 

 

Жовтень 

23 Підготовка матеріалів та проведення  засідання комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської 

ради 

Члени комісії, керівники підприємств, 

установ та організацій 

Відповідно 

Плану роботи 

комісії на              

2021 рік 

24 Підготовка матеріалів та проведення засідання місцевої 

евакоприймальної комісії  

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

члени комісії, збірні та приймальні 

пункти евакуації 

Відповідно 

Плану роботи 

комісії на              

2021 рік 

25 Підготовка до командно-штабних навчань з органами 
управління та силами цивільного захисту Хмельницької 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту (з визначенням стану готовності до 
виконання завдань цивільного захисту в мирний час та 
в особливий період) комісією Державної служби з  

Установи та організації, які входять до 

складу Старокостянтинівської міської 

ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного 

захисту 

Січень - квітень 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 надзвичайних ситуацій України   

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

26 Участь у командно-штабних навчаннях з органами  Установи та організації, які входять до  Травень 

 управління та силами цивільного захисту Хмельницької 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту (з визначенням стану готовності до 
виконання завдань цивільного захисту в мирний час та 
в особливий період) 

складу Старокостянтинівської міської 

ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного 

захисту 

 

27 Участь у штабних тренуваннях з органами управління 
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту щодо 
переведення територіальної підсистеми з режиму 
функціонування в мирний час на режим 
функціонування в особливий період 

Установи та організації, які входять до 

складу Старокостянтинівської міської 

ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного 

захисту 

IV квартал 

28 Проведення спеціальних навчань (тренувань) з 

формуваннями цивільного захисту спеціалізованих 

служб цивільного захисту: 

матеріального забезпечення 

охорони громадського (публічного) порядку 

Керівники спеціалізованих служб 

цивільного захисту 

 

 

 

Лютий  

Січень 

29 Проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань 
цивільного захисту 

Керівники суб’єктів господарювання Згідно Плану - 

графіку 

проведення 

практичної 

підготовки на 

підприємствах,  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

   установах та 

організаціях 

міста у                 

2021 році 

30 Проведення тренувань з органами управління та 

силами цивільного захисту міської ланки 

територіальної підсистеми щодо: 

виконання завдань під час весняного льодоходу, 

повені та паводків  

виконання завдань у складних умовах осінньо-

зимового періоду 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

підприємства житлово-комунального 

господарства міста, старости 

старостинських округів 

 

 

 

 

Березень 

 

Вересень 

31 Проведення тренувань зі збірними та приймальним 

пунктам евакуації щодо прийому, розселення та 

життєзабезпечення евакуйованого населення у випадку 

проведення евакуації із 30-км зони Хмельницької АЕС 

та при загрозі виникнення надзвичайної ситуації на 

території військової частини А 2502 

Приймальні та збірні пункти евакуації Квітень, 

жовтень 

Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту та 

запобігання надзвичайним ситуаціям на місцевому та об’єктових рівнях 

32 Участь в комплексній перевірці з державного нагляду 
(контролю) щодо виконання вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з питань цивільного 
захисту техногенної і пожежної безпеки та діяльності 
аварійно - рятувальної служби 

Установи та організації, які входять до 

складу Старокостянтинівської міської 

ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного 

захисту 

Листопад 

33 Участь у перевірці органів місцевого самоврядування, Відділ з питань надзвичайних ситуацій   
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Продовження додатка 

 
1 2 3 4 

 підприємств, установ та організацій щодо стану 

готовності: 

до пропуску льодоходу, повені та паводків 

місць масового відпочинку населення на водних 

об’єктах  

запобігання виникненню пожеж у лісах, на 

торфовищах та сільськогосподарських угіддях 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради 

 

 

Лютий-березень 

 

Травень-червень 

 

Серпень 

34 Участь у визначенні стану готовності 

Старокостянтинівської аварійно-рятувальної служби на 

воді 

Старокостянтинівська аварійно-

рятувальна служба на воді 

Березень-

травень 

35 Здійснення комплексу заходів щодо запобігання 
виникненню: 

пожеж у лісах, на торфовищах та 
сільськогосподарських угіддях протягом 
пожежонебезпечного періоду  

нещасних випадків з людьми на водних об’єктах 

Відділ з питань охорони, 

раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, старости старостинських 

округів, Старокостянтинівська 

аварійно-рятувальна служба на воді, 

Старокостянтинівський районний  

 

 

 

Квітень-жовтень 

ІІ квартал 
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Продовження додатка 

 
1 2 3 4 

  сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області 

 

36 Організація контролю щодо забезпечення хімічно-

небезпечних об’єктів, працівників підприємств, які 

розташовані в зоні можливого радіаційного і хімічного 

забруднення, та непрацюючого населення, яке 

проживає у прогнозованих зонах хімічного 

забруднення засобами радіаційного та хімічного 

захисту органів дихання 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради 

До 25 грудня 

37 Участь у перевірці обласної системи централізованого  

оповіщення населення з доведенням інформації із 

забезпечення заходів безпеки 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради,  

Відділ поліції № 1 Хмельницького 

районного управління національної 

поліції в Хмельницькій області, Центр 

телекомунікаційних послуг № 151 

СЛД м. Старокостянтинів 

Хмельницької філії ПАТ 

«Укртелеком», старости 

старостинських округів 

Щоквартально 

38 Участь в перевірці стану готовності загальнодержавної, 

територіальної, місцевої автоматизованої системи 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

Листопад 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 централізованого оповіщення, спеціальних, локальних 

та об’єктових систем оповіщення з включенням 

електросерен та інших технічних засобів оповіщення і 

доведенням до відома населення навчальної інформації 

у сфері цивільного захисту через засоби масової 

інформації 

виконавчого комітету міської ради, 

Відділ поліції № 1 Хмельницького 

районного управління національної 

поліції в Хмельницькій області,             

Центр телекомунікаційних послуг                                                  

№ 151 СЛД м. Старокостянтинів 

Хмельницької філії ПАТ 

«Укртелеком», старости 

старостинських округів 

 

39 Перевірка виконання заходів щодо проведення 

ідентифікації, декларування безпеки і обов'язкового 

страхування цивільної відповідальності за шкоду від 

пожеж та аварій 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області 

Щомісячно, 

відповідно до 

графіка 

перевірок   

40 Проведення перевірки стану техногенної                                 

та пожежної безпеки хімічно-небезпечних, 

вибухопожежонебезпечних об’єктів 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області 

За  

окремим планом 

41 Проведення перевірки стану протипожежного захисту 

та техногенної безпеки: 

об’єктів, що належать суб’єктам господарювання з 

високим, середнім та незначним ступенем ризику від 

провадження господарської діяльності  

підприємств та господарств у місцях перероблення і 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області 

 

 

 

За окремим 

планом 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 зберігання врожаю, заготівлі кормів, 

хлібоприймальних підприємств та їх готовності до 

прийняття і зберігання зернових культур урожаю 2021 

року  

закладів освіти та їх готовності до 2021/2022 

навчального року  

об’єктів суб'єктів господарювання літнього 

відпочинку громадян, у тому числі дітей, у період 

масового відпочинку населення 

  

 

 

Серпень 

 

Липень-серпень 

 

 

Квітень-травень 

42 Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і 

пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, 

ракет, боєприпасів, інших вибухопожежонебезпечних 

об’єктів Збройних Сил, уточнення та подання 

військовою частиною А 2502, на території якої 

розташовані такі об’єкти, розрахунків зон можливого 

ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних 

предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, військова частина А2502                 

м. Старокостянтинів 

Протягом року, 

щоквартально 

43 Забезпечення виконання спільного наказу МНС, МО, 

ДПС України від 27 травня 2008 року 

№405/223/625/455 «Про організацію робіт з виявлення, 

знешкодження та знищення вибухонебезпечних 

предметів на території України та взаємодію під час їх 

виконання», ведення обліку вилучення і проведення 

робіт із знешкодження вибухонебезпечних предметів  

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області  

Протягом року 

44 Уточнення переліку місць знищення  Старокостянтинівський районний  До 1 грудня 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 вибухонебезпечних предметів на території області з їх 

топографічною прив’язкою та характеристикою 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області 

 

45 Підготовка та проведення практичних заходів щодо 

безаварійного пропуску на водних об’єктах льодоходу 

та весняного паводку з відпрацюванням планів 

взаємодії з міськими спеціалізованими службами 

цивільного захисту 

Спеціалізовані служби цивільного 

захисту, комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки 

Лютий-березень 

46 Внесення змін та доповнень до паспорту ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру міста станом на 01 січня                 

2021 року 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області 

До 15 лютого 

47 Підготовка та подання до управління цивільного 

захисту населення Хмельницької обласної державної 

адміністрації звітів по невиробничому травматизму та 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

22 березня 2001 року № 270 «Про затвердження 

Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру» 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради,  

управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради 

Щоквартально 

Заходи щодо 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 

48 Навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, в  

Керівники об’єктів господарської 

діяльності, підприємств, установ та  

Згідно плану 

комплектування  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 Навчально-методичному центрі цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Хмельницької області та 

Навчально-консультаційному пункті цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності м. Старокостянтинів 

організацій Навчально-

методичного 

центру на               

2021 рік 

49 Участь у нараді керівного складу цивільного захисту 

області з підведення підсумків роботи у 2020 році та 

визначення завдань на 2021 рік 

Керівний склад Старокостянтинівської 

міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Хмельницької 

області 

Січень 

50 Участь у одноденних зборах з начальниками управлінь, 

відділів, секторів, головними спеціалістами з питань 

цивільного захисту населення виконавчих комітетів 

міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад у з підведення підсумків роботи 

за квартал 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

Квітень, липень, 

вересень 

51 Участь у скайп-нараді з начальниками управлінь, 

відділів, секторів, головними спеціалістами з питань 

цивільного захисту населення виконавчих комітетів 

міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад з вирішення проблемних питань 

у сфері цивільного захисту 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

Щоп’ятниці 

(за потреби) 

52 Проведення роз’яснювальної роботи серед населення 

щодо заходів безпеки та правил поведінки при 

виявленні вибухонебезпечних предметів 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій  

До 15 грудня 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

  області  

53 Організація методичного забезпечення функціонування  

консультаційних пунктів щодо дій у разі надзвичайних 

ситуацій, при пожежах та інших небезпечних подіях 

при Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній 

конторі, в старостинських округах 

Навчально-консультаційний пункт 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності м. Старокостянтинів 

До 15 грудня 

54 Організація та проведення: 

у загальноосвітніх, професійно-технічному та 

дошкільних навчальних закладах міста Дня цивільного 

захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, 

Тижня безпеки дитини 

серед населення просвітницької роботи із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з небезпечними інфекційними 

захворюваннями, масовими неінфекційними 

захворюваннями (отруєннями) 

заходів з популяризації культури безпеки 

життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом 

проведення: шкільних, міських змагань, навчально-

тренувальних зборів і навчальних таборів 

акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» 

всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, заклади освіти, 

Старокостянтинівське міськрайонне 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області, 

Навчально-консультаційний пункт 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності м. Старокостянтинів, 

 

Квітень-травень, 

жовтень-листопад  

 

 

До 15 грудня  

 

 

 

 

До 15 грудня 

 

 

 

До 15 грудня 

До 15 грудня 

Квітень-вересень 

55 Інформування населення міста щодо законодавства з 

питань дотримання вимог цивільного захисту, заходів 

виконавчого комітету міської ради, які вживаються для 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Протягом року 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

іншої інформації, пов’язаної з правовим навчанням та 

пропагандою з питань безпечної життєдіяльності з 

урахуванням потреб осіб з інвалідністю 

місцеві засоби масової інформації, 

Старокостянтинівський районний 

сектор Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України в Хмельницькій 

області, Навчально-консультаційний 

пункт цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності м. Старокостянтинів 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                                             підпис                                                       Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


