ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.01.2020

№

45

Про затвердження регіонального
плану основних заходів цивільного
захисту на 2020 рік
Відповідно до статті 6, пункту 2 статті 27, статті 41 Закону України
„Про місцеві державні адміністрації“, статті 19, пункту 5 частини першої
статті 130 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р „Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2020 рік“, з метою забезпечення високої
готовності до захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру:
1. Затвердити регіональний план основних заходів цивільного захисту
на 2020 рік (далі – регіональний план заходів), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Черкаської обласної державної
адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати
міським головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних
громад, керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади в області, підприємств, установ та організацій:
1) розробити на основі регіонального плану заходів місцеві, галузеві
та об’єктові плани основних заходів цивільного захисту на 2020 рік;
2) організувати та провести в січні 2021 року збори керівного складу
цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків
роботи у сфері цивільного захисту в 2020 році та визначення основних завдань
у зазначеній сфері на 2021 рік;
3) надати до 5 липня 2020 року Управлінню цивільного захисту Черкаської
обласної державної адміністрації пропозиції щодо планування заходів
цивільного захисту на 2021 рік.
3. Відповідальним виконавцям інформувати Управління цивільного
захисту Черкаської обласної державної адміністрації про хід виконання
регіонального плану заходів у першому півріччі до 5 липня 2020 року та за рік
до 5 лютого 2021 року, якому узагальнену інформацію подавати Черкаській

2

обласній державній адміністрації та Державній службі України з надзвичайних
ситуацій до 10 липня 2020 року та 10 лютого 2021 року відповідно.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
Черкаської обласної державної адміністрації Безщасного Юрія та Управління
цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації.

Голова

Роман БОДНАР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської
обласної державної адміністрації
28.01.2020 №45
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
основних заходів цивільного захисту на 2020 рік

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін
виконання

1

2

3

4

І. Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту
1.

Здійснити
звірки
електронного
та документального обліку захисних
споруд
цивільного
захисту
із центральними та місцевими органами
виконавчої
влади,
господарськими
організаціями, що належать до сфери
управління
центральних
органів
виконавчої влади та Кабінету Міністрів

Управління цивільного захисту Черкаської
обласної
державної
адміністрації (далі –
облдержадміністрація), Управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій
у Черкаській області (далі – УДСНС у Черкаській
області)
(за згодою),
районні
державні
адміністрації
(далі – райдержадміністрація),
об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ)
(за згодою), виконавчі комітети міських рад міст

до 1 грудня
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України
2.

1

обласного
(за згодою)

значення

(далі – міськвиконком)

Забезпечити
придбання
засобів Управління
цивільного
захисту до 25 грудня
радіаційного та хімічного захисту для облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
непрацюючого населення, яке проживає міськвиконкоми (за згодою), ОТГ (за згодою)
у
прогнозованих
зонах хімічного
забруднення (рівень забезпечення – не
менше 40% потреби) та зонах можливого
2
радіаційного
забруднення
забезпечення –100%)

3

4

(рівень

3.

Завершити створення територіальних Управління
цивільного
захисту
формувань цивільного захисту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ОТГ (за згодою), міськвиконкоми (за згодою)

до 25 грудня

4.

Уточнити
перелік
суб’єктів Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
господарювання,
що
провадитимуть апарату
облдержадміністрації,
Управління
діяльність в особливий період
цивільного
захисту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ОТГ
(за згодою),
міськвиконкоми (за згодою)

до 25 грудня

ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління,
сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту

5
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5.

1

Провести:
штабне тренування з органами управління
цивільного захисту ланок територіальної
підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту щодо переведення
територіальної
підсистеми
єдиної
державної системи цивільного захисту
Черкаської області (далі – ТП ЄДС ЦЗ
Черкаської
області)
з
режиму
функціонування в мирний час на режим
функціонування в особливий період;

Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації, УДСНС у Черкаській
області
(за згодою),
райдержадміністрації,
ОТГ (за згодою), міськвиконкоми (за згодою);

до 15 грудня

командно-штабні навчання та штабні
тренування з
органами
управління
цивільного захисту ланок ТП ЄДС ЦЗ
Черкаської області;

Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації, УДСНС у Черкаській
області
(за згодою),
райдержадміністрації,
ОТГ (за згодою), міськвиконкоми (за згодою);

до 15 грудня

2

3

4
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6.

штабне тренування з органами управління
функціональної підсистеми запобігання
надзвичайним ситуаціям і ліквідації
їх
наслідків
у
підпорядкованих
організаціях, на підвідомчих об’єктах
і територіях (з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах
(складах) озброєння, ракет, боєприпасів
і
компонентів
ракетного
палива,
інших вибухопожежонебезпечних об’єктах
Збройних Сил);

командири (начальники) об’єктів (за згодою),
УДСНС у Черкаській області (за згодою),
Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ОТГ (за згодою), міськвиконкоми (за згодою);

за окремим
планом

спеціальне
навчання
(тренування)
з формуваннями медичної спеціалізованої
служби цивільного захисту (з надання
екстреної
медичної
допомоги
постраждалим
у
разі
виникнення
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та природного характеру)

Управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації, УДСНС у Черкаській
області (за згодою), Управління цивільного
захисту облдержадміністрації, ОТГ (за згодою),
райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

до 15 грудня

Взяти участь у спеціальному навчанні
(тренуванні)
формувань
аварійнорятувальної
служби
функціональної
підсистеми охорони і захисту лісів
з ліквідації наслідків надзвичайної

Черкаське
обласне
управління
лісового
та мисливського господарства (за згодою),
УДСНС у Черкаській області (за згодою), Головне
управління Національної поліції в Черкаській
області (далі – ГУНП в Черкаській області)

травень
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ситуації, що виникла внаслідок лісової (за згодою), Управління
пожежі, на базі Рівненського обласного облдержадміністрації
управління лісового та мисливського
господарства

1

2

7.

Здійснити комплекс заходів із запобігання
виникненню:

цивільного

захисту

3

4

пожеж
у
лісах,
на
торфовищах Черкаське
обласне
управління
лісового
та
сільськогосподарських
угіддях та мисливського господарства
(за згодою),
протягом пожежонебезпечного періоду;
УДСНС у Черкаській області (за згодою),
ГУНП в Черкаській області (за згодою),
Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації, Державне
підприємство
„Черкаське військове лісництво“ (за згодою),
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
(за згодою), ОТГ (за згодою);

квітень

нещасних випадків з людьми на водних Управління
цивільного
захисту
об’єктах;
облдержадміністрації, УДСНС у Черкаській
області (за згодою), ГУНП в Черкаській області
(за згодою),
райдержадміністрації,
ОТГ
(за згодою), міськвиконкоми (за згодою);

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

1

паливо-енергетичного комплексу;

ПАТ „Черкасигаз“ (за згодою), ПрАТ „Уманьгаз“
(за згодою), ПАТ „Черкасиобленерго“ (за згодою)
УДСНС у Черкаській області (за згодою),
Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою), ОТГ (за згодою);

жовтень –
грудень

житлово-комунального господарства та
об’єктах інфраструктури і соціальної
сфери

Департамент
містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації, Департамент

жовтень –
грудень

3

4

2

інфраструктури, розвитку та утримання мережі
автомобільних доріг загального користування
місцевого значення облдержадміністрації, Служба
автомобільних доріг у Черкаській області
(за згодою), Державне підприємство „Служба
місцевих автомобільних доріг у Черкаській
області“ (за згодою), УДСНС у Черкаській області
(за згодою), Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
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міськвиконкоми (за згодою), ОТГ(за згодою)

ІІІ. Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту
та запобігання надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях
8.

Організувати та здійснити відповідно
до Закону України „Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності“:
перевірки місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування
щодо стану готовності:
до
пропуску
та паводків;

льодоходу,

повені УДСНС у Черкаській області (за згодою),
Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації, Черкаське
управління
захисних
масивів
Дніпровського
водосховища
(за згодою), Регіональний офіс
водних ресурсів у Черкаській області (за згодою),
райдержадміністрації,
ОТГ
(за згодою),
міськвиконкоми (за згодою);

лютий –
березень
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1

2
місць масового відпочинку
на водних об’єктах;

3
населення УДСНС у Черкаській області (за згодою),
Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою), ОТГ (за згодою);

4
травень –
червень

визначити стан готовності:
державних, регіональних, комунальних,
об’єктових аварійно-рятувальних служб
і
формувань,
а
також
аварійнорятувальних
служб
громадських
організацій до дій за призначенням;

УДСНС у Черкаській області (за згодою),
Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації, комунальна водолазнорятувальна служба Черкаської обласної ради
(за згодою), комунальна установа „Черкаська
міська аварійно-рятувальна служба“ (за згодою),
ПАТ „Азот“ (за згодою), райдержадміністрації,
ОТГ (за згодою), міськвиконкоми (за згодою);

березень –
травень

підприємств, що належать до сфери
управління центральних органів виконавчої
влади, комунальних та інших підприємств,
установ, організацій, що мають у віданні
ліси і сільськогосподарські
угіддя,
до
їх
протипожежного
захисту
у пожежонебезпечний період;

УДСНС у Черкаській області (за згодою),
Черкаське
обласне
управління
лісового
та мисливського господарства (за згодою),
Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації, Державне підприємство
„Черкаське військове лісництво“ (за згодою),
райдержадміністрації,
ОТГ
(за згодою),

квітень –
червень
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міськвиконкоми (за згодою);

1

здійснити перевірку стану готовності
загальнодержавної,
територіальної,
місцевих
автоматизованих
системи
централізованого
оповіщення,
спеціальних, локальних та об’єктових
систем оповіщення із включенням

Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації, УДСНС у Черкаській
області
(за згодою),
Черкаська
філія
ПАТ „Укртелеком“ (за згодою), Управління
державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України в Черкаській області

листопад

2

3

4

електросерен та інших технічних засобів (за згодою),
міськвиконкоми
(за згодою),
оповіщення і доведенням до відома райдержадміністрації, ОТГ (за згодою)
населення навчальної інформації у сфері
цивільного захисту через засоби масової
інформації
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9.

Забезпечити та здійснити контроль
за техногенною і пожежною безпекою
арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет,
боєприпасів і компонентів ракетного
палива, інших вибухопожежонебезпечних
об’єктів Збройних Сил, уточнити та
подати місцевим органам виконавчої
влади, на території яких розташовані такі
об’єкти, розрахунки зон можливого
ураження
внаслідок
вибуху
вибухонебезпечних
предметів,
які
зберігаються на зазначених об’єктах

Військова частина А3177 Міністерства оборони
України (за згодою), військова частина А1588
Міністерства оборони України (за згодою),
Черкаський зональний відділ військової служби
правопорядку Міністерства оборони України
(за згодою), УДСНС у Черкаській області
(за згодою), Черкаське обласне управління
лісового
та
мисливського
господарства
(за згодою), Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою), ОТГ (за згодою)

до 15 грудня

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
10.

Проводити навчання керівного складу
і фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією заходів цивільного захисту
в
навчально-методичному
центрі
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності Черкаської області

Навчально-методичний центр цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Черкаської області
(далі – НМЦ ЦЗ БЖД Черкаської області)
(за згодою), УДСНС у Черкаській області
(за згодою), Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою), ОТГ (за згодою)

до 25 грудня

1

2

3

4
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11.

Забезпечити підготовку до проведення НМЦ ЦЗ БЖД Черкаської області (за згодою),
Державною
службою
України Департамент освіти і науки облдержадміністрації
з надзвичайних ситуацій та Міністерством
освіти і науки України перевірки якості
підготовки з питань навчання діям
у надзвичайних ситуаціях у закладах
освіти та навчально-методичному центрі
цивільного захисту в області

12.

Взяти участь у:
зборах

з

керівниками

підрозділів УДСНС у Черкаській області
Управління
цивільного
(працівниками) з питань цивільного
облдержадміністрації;
захисту щодо організації та здійснення
заходів цивільного захисту (на базі
Чернігівської облдержадміністрації);
практичному семінарі з уповноваженими
представниками
місцевих
органів
виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування
щодо
організації
діяльності
консультаційних
пунктів
з інформування населення про надзвичайні
ситуації та способи і методи захисту
від
них
(на
базі
Запорізької

(за

до 1 квітня

згодою),
захисту

жовтень

УДСНС у Черкаській області (за згодою),
Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації, НМЦ ЦЗ БЖД Черкаської
області (за згодою)

серпень
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облдержадміністрації)

13.

Організувати та провести:
показове навчання з питань цивільного Управління
цивільного
захисту на базі одного з підприємств
облдержадміністрації, УДСНС

1

2

у

захисту
Черкаській

3

ланки ТП ЄДС ЦЗ Черкаської області;

області (за згодою), НМЦ ЦЗ БЖД Черкаської
області (за згодою), Смілянський міськвиконком
(за згодою);

День цивільного захисту, Тиждень знань
з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень
безпеки дитини у закладах загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної) та дошкільної освіти;

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації,
Управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
УДСНС
у Черкаській області (за згодою), НМЦ ЦЗ БЖД
Черкаської
області
(за згодою),
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
(за згодою), ОТГ (за згодою);

до 25 грудня

4

до 15 грудня
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серед населення просвітницьку роботу Департамент освіти і науки облдержадміністрації,
із
запобігання
виникненню
Управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне
управління
надзвичайних
ситуацій,
пов’язаних
Держпродспоживслужби в Черкаській області
з небезпечними
інфекційними
(за згодою), УДСНС у Черкаській області
райдержадміністрації,
захворюваннями,
масовими (за згодою),
неінфекційними
захворюваннями міськвиконкоми (за згодою), ОТГ (за згодою);
(отруєннями);
Департамент освіти і науки облдержадміністрації,
заходи з популяризації культури безпеки Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
життєдіяльності серед дітей і молоді облдержадміністрації, НМЦ ЦЗ БЖД Черкаської
шляхом проведення шкільних, районних області (за згодою), УДСНС у Черкаській області
філія
ПАТ
„Національна
(міських), обласних та всеукраїнських (за згодою),
телерадіокомпанія
України“
змагань,
фестивалів,
навчально- суспільна
тренувальних
зборів
і
організації „Черкаська регіональна дирекція“ (за згодою),
райдержадміністрації,
ОТГ
(за згодою),
навчальних таборів;
міськвиконкоми (за згодою);

1

2

3

громадські акції: „Запобігти. Врятувати. УДСНС у Черкаської області (за згодою),
Допомогти“ та „Герой-рятувальник року“ Департамент освіти і науки облдержадміністрації,
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації, НМЦ ЦЗ БЖД Черкаської
області (за згодою) філія ПАТ „Національна

до 15 грудня

до 15 грудня

4
до 15 грудня
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суспільна телерадіокомпанія України“ „Черкаська
регіональна
дирекція“
(за згодою),
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
(за згодою), ОТГ (за згодою)
14.

Створити
цикл
тематичних
телета радіопередач, соціальної реклами
з
основ
безпеки
життєдіяльності
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

УДСНС у Черкаській області (за згодою), філія
ПАТ „Національна суспільна телерадіокомпанія
України“ „Черкаська регіональна дирекція“
(за згодою), Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, Управління у справах сім’ї,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації,
Управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації, Управління цивільного
захисту облдержадміністрації, міськвиконкоми
(за згодою),
райдержадміністрації,
ОТГ (за згодою)

V. Заходи, які проводить начальник цивільного захисту області
15.

Провести перевірку стану реалізації
державної політики у сфері цивільного
захисту та організації роботи з питань
техногенної і пожежної безпеки:
комплексну у:
Корсунь-Шевченківському районі;

УДСНС у Черкаській області (за
Управління
цивільного
облдержадміністрації,
спеціалізовані
цивільного захисту області (за згодою)

згодою),
захисту
служби

до 15 грудня
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липень
1

2

3

4

контрольну у:
Маньківському районі;

травень

Жашківському районі;

червень
вересень

Катеринопільському районі;

вересень

Єрківській ОТГ
16.

Провести
командно-штабні
навчання
з органами управління цивільного захисту
ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту у:

Управління
цивільного
захисту
облдержадміністрації,
УДСНС
України
у
Черкаській
області
(за згодою),
райдержадміністрації,
ОТГ
(за згодою),
міськвиконкоми
(за згодою),
спеціалізовані
служби цивільного захисту області (за згодою)

Звенигородському районі;

березень

м. Золотоноша, Золотоніському районі;

травень

м. Умань, Уманському районі;

липень

м. Канів, Канівському районі

вересень
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Начальник Управління цивільного захисту
Черкаської обласної державної адміністрації

Юрій СКОРОБОГАТОВ

