від "28" січня 2019 року

№ 17-р
м. Знам’янка

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 № 629 "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 03жовтня 2017 року № 39053/0/1-17, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2018 року № 1076-р "Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2019 рік" та розпорядження голови
Кіровоградської 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
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, керівникам
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виконавчим комітетам
сільських рад інформацію про виконання заходів, затверджених даним
розпорядженням, надати районній державній адміністрації через відділ
культури і туризму райдержадміністрації: за перше півріччя 2019 року – до
30 червня 2019 року, за 2019 рік – до 30 грудня 2019 року.
3. Відділу культури і туризму 2райдержадміністрації інформацію про хід
виконання заходів, затверджених даним розпорядженням, надати голові
районної державної адміністрації: за перше півріччя 2019 року – до 05 липня
2019 року, за 2019 рік – до 15 січня 2020 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою
Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Знам'янської
районної державної адміністрації
від 28 січня 2019 року № 17-р
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту району на 2019 рік та січень-лютий 2020 року
№
з/п
1

1.

2.

3.

Строк
виконання
2
3
4
І. Заходи щодо удосконалення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту району
Проведення звірки результатів технічної
Знам'янський міськрайонний відділ
До 25 грудня
інвентаризації, документальних обліків захисних
управління ДСНС України в
2019 року
споруд цивільного захисту з управлінням цивільного Кіровоградській області, відділ культури
захисту облдержадміністрації
і туризму райдержадміністрації
Забезпечення розвитку інформаційних ресурсів,
Знам'янський міськрайонний відділ
До 25 грудня
надання та оприлюднення інформації про фонд
управління ДСНС України в
2019 року
захисних споруд цивільного захисту у засобах
Кіровоградській області, відділ культури
масової інформації, на офіційному веб-сайті
і туризму райдержадміністрації,
райдержадміністрації, офіційних веб-сайтах
виконкоми сільських рад
виконкомів сільських рад
Забезпечити придбання засобів радіаційного та
Підприємства, установи, організації,
До 25 грудня
хімічного захисту для працівників об'єктових
Знам'янський міськрайонний відділ
2019 року
формувань та спеціалізованих служб цивільного
управління ДСНС України в
захисту району
Кіровоградській області
Найменування заходу

Відповідальні за виконання

2
1
4.

2
Забезпечити придбання засобів радіаційного та
хімічного захисту для членів районної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

3
4
Відділ фінансово-господарського
До 25 грудня
забезпечення апарату
2019 року
райдержадміністрації, Знам'янський
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградській області
5. Уточнення переліку суб'єктів господарювання, що
Віллі культури і туризму, відділ
До 25 грудня
провадять свою діяльність в особливий період
регіонального розвитку містобудування,
2019 року
архітектури та житлово-комунального
господарства, відділ економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури,
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми
сільських рад
6. Надання методичної допомоги органам місцевого
Відділ регіонального розвитку
Вересеньсамоврядування, підприємствам, установам та
містобудування, архітектури та житлово- жовтень
організаціям щодо підготовки до осінньо-зимового
комунального господарства
періоду
райдержадміністрації, Знам'янський
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградській області
II. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням
органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного Кіровоградської захисту області
7. Участь у зборах керівного складу територіальної
Голова районної державної адміністрації, Січень - лютий
підсистеми єдиної державної системи цивільного
головний спеціаліст відділу культури і
2020року
захисту Кіровоградської області з підведення
туризму райдержадміністрації, начальник
підсумків роботи у сфері цивільного захисту у
Знам'янського міськрайонного відділу
2019 році та визначення основних завдань у
управління ДСНС України в

1
4.

2
Забезпечити придбання засобів радіаційного та
хімічного захисту для членів районної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

5.

Уточнення переліку суб'єктів господарювання, що
провадять свою діяльність в особливий період

6.

Надання методичної допомоги органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та
організаціям щодо підготовки до осінньо-зимового
періоду
зазначеній сфері на 2020 рік

3
Відділ фінансово-господарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації, Знам'янський
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградській області
Віллі культури і туризму, відділ
регіонального розвитку містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства, відділ економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури,
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми
сільських рад
Відділ регіонального розвитку
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації, Знам'янський
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградській області
Кіровоградській області, начальник

4
До 25 грудня
2019 року

До 25 грудня
2019 року

Вересеньжовтень

3
1

2

8. Організація та проведення зборів керівного складу
цивільного захисту Знам'янської районної ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Кіровоградської області з
підведення підсумків роботи у сфері цивільного
захисту у 2019 році та визначення основних завдань
у зазначеній сфері на 2020 рік
9. Проведення навчально-методичних зборів з
посадовими особами органів місцевого
самоврядування, районних спеціалізованих служб
цивільного захисту, які відповідальні за організацію
та здійснення заходів цивільного захисту
10. Участь у штабному тренуванні з органами управління
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту
Кіровоградської області (із залученням органів з
евакуації) щодо переведення територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Кіровоградської області з режиму
функціонування в мирний час на режим
функціонування в особливий період
11. Участь у штабних тренуваннях з органами управління
та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної системи цивільного захисту

3
18 Державної пожежно-рятувальної
частини управління ДСНС України в
Кіровоградській області
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації, Знам'янський
управління ДСНС України в
Кіровоградській області

4

Січень-лютий
2020 року

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації, Знам'янський
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградській області

Щокварталу
2019 року

Органи управління цивільного захисту
Знам'янської районної ланки
територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту
Кіровоградської області

Червень
2019 року

Районна комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, спеціалізовані служби

Жовтень
2019 року

4
1

2
Кіровоградської області (із залученням органів
евакуації) щодо виконання завдань у складних
умовах осінньо-зимового періоду

12. Участь у спеціальному навчанні (тренуванні)
формувань аварійно-рятувальної служби
функціональної підсистеми запобігання
надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у
підпорядкованих організаціях, на підвідомчих
об'єктах і відповідних територіях щодо ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах
(складах) озброєння, ракет, боєприпасів і
компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об'єктах Збройних Сил України

3

4

цивільного захисту району, районна
комісія з питань евакуації, виконкоми
сільських рад
Голова районної державної адміністрації,
головний спеціаліст відділу культури і
туризму райдержадміністрації, начальник
Знам'янського міськрайонного відділу
управління ДСНС України в
Кіровоградській області, начальник 18
Державної пожежно-рятувальної частини
управління ДСНС України в
Кіровоградській області

13. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання
Державне підприємство "Чорноліське
виникненню пожеж у лісах та сільськогосподарських лісове господарство", Знам'янський
угіддях протягом пожежежонебезпечного періоду
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградській області,
Знам'янський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в
Кіровоградській області, управління
агропромислового розвитку, відділ
культури і туризму райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

За окремим
планом

Квітень-жовтень
2019 року

5
1

2

3

4

14. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання
Органи місцевого самоврядування,
ІІ квартал
виникненню нещасних випадків з людьми на водних Знам'янський МРВ управління ДСНС
2019 року
об'єктах
України в Кіровоградській області,
Знам'янський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в
Кіровоградській області, відділ культури і
туризму райдержадміністрації
IІІ. Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної і пожежної безпеки,
цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному та місцевому рівнях
15. Участь у здійсненні державного нагляду (контролю)
щодо виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки та діяльності
аварійно-рятувальної служби
16. Визначення стану готовності комунальних об'єктових
аварійно-рятувальних служб і формувань, а також
аварійно-рятувальних служб громадських організацій
до дій за призначенням

Знам'янський міськрайонний відділ
управління ДСНС України в
Кіровоградський області, відділ культури і
туризму райдержадміністрації, виконкоми
сільських рад
Знам'янський міськрайонний відділ
управління ДСНС України в
Кіровоградський області, відділ культури і
туризму райдержадміністрації, виконкоми
сільських рад
17. Визначення стану готовності Державного
Знам'янський міськрайонний відділ
підприємства "Чорноліське лісове господарство",
управління ДСНС України в
підприємств, установ, організацій, що мають у віданні Кіровоградський області, управління
сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного агропромислового розвитку
захисту у пожежонебезпечний період
райдержадміністрації

Квітень
2019 року

Березень-травень
2019 року

Квітень-червень
2019 року

6
1

2

18. Участь у здійсненні контролю за станом готовності
системи централізованого оповіщення, локальних та
об'єктових систем оповіщення з доведенням до
населення навчальної інформації у сфері цивільного
захисту через засоби масової інформації

3

4

Відділ культури і туризму
Листопад
райдержадміністрації, Знам'янський
2019 року
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградський області,
станційно-лінійна дільниця № 5
(м.Знам'янка) районного центру
телекомунікацій № 513 (м.Олександрія)
Кіровоградської філії ПАТ "Укртелеком"
19. Перевірка працездатності техніки зв'язку та районної Відділ
культури і туризму
Щомісяця
(за згодою)
системи централізованого оповіщення
райдержадміністрації, станційно-лінійна 2019 року
дільниця № 5 (м.Знам'янка) районного
центу телекомунікацій № 513
(м.Олександрія) Кіровоградської філії
ПАТ "Укртелеком"
20. Перевірка місцевих автоматизованих систем
Відділ культури і туризму
Щокварталу
централізованого оповіщення з практичним
райдержадміністрації, виконкоми
2019 року
включенням електросирен та інших технічних засобів сільських рад
оповіщення на території району
ІV. Заходи щодо підготовки керівного складу, фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією цивільного
захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайної ситуації
21. Проведення функціонального навчання керівного
Знам'янський міськрайонний відділ
До 25 грудня
складу і фахівців органів управління районної ланки, управління ДСНС України в
2019 року
виконавчих комітетів сільських рад, підприємств,
Кіровоградський області, відділ культури і
установ, організацій району в навчально-методичному туризму райдержадміністрації, виконкоми
центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності сільських рад
Кіровоградської області
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22. Організація та проведення у загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах району Дня
цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки
життєдіяльності, Тижня безпеки дитини

Квітень, травень,
жовтень,
листопад
2019 року

23.

До 15 грудня
2019 року

24.

25.

26.

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, Знам'янський
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградський області, КНП
"Знам'янський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги"
Організація та проведення серед населення
КНП "Знам'янський районний центр
просвітницької роботи із запобігання виникнення
первинної медико-санітарної допомоги",
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з небезпечними
відділ освіти, молоді та спорту
інфекційними захворюваннями (отруєннями)
райдержадміністрації, управління
Держпродспоживслужби в Знам'янському
районі, Знам'янський міськрайонний
відділ управління ДСНС України в
Кіровоградський області
Організація та проведення заходів з популяризації
Відділ освіти, молоді та спорту
культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді райдержадміністрації, Знам'янський
шляхом: проведення шкільних, районних змагань;
міськрайонний відділ управління ДСНС
проведення навчально-тренувальних зборів і
України в Кіровоградський області,
навчальних таборів
виконкоми сільських рад
Участь у проведенні громадських акцій "Запобігти,
Відділ освіти, молоді та спорту
врятувати, допомогти" та "Герой – рятувальник року" райдержадміністрації, Знам'янський
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградський області
Участь у Всеукраїнському фестивалі дружин юних
Відділ освіти, молоді та спорту
пожежних
райдержадміністрації, Знам'янський
міськрайонний відділ Управління ДСНС
України в Кіровоградський області
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До 15 грудня
2019 року

До 15 грудня
2019 року
Квітеньвересень
2019 року

8
1

2

27. Використання зовнішньої та внутрішньої соціальної
реклами, створення спеціальних тематичних рубрик
(сторінок) у районній газеті "Сільське життя" з
основних напрямків безпеки життєдіяльності

3
Знам'янський міськрайонний відділ
управління ДСНС України в
Кіровоградський області, відділ освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації,
редакція газети "Сільське життя"

____________________________________________

4
Квітеньвересень
2019 року

