
      

 

                                          
 

УКРАЇНА 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 
 

 

 

РІШЕННЯ 

 

від 18 червня 2014 року  № 22-24/2014 
 

м. Хмельницький 

 

 

Про цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру у Хмельницькій області                         на 

2014 – 2018 роки 

 

 

Розглянувши подання голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити цільову програму захисту населення і територій                                 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру                               

у Хмельницькій області на 2014 – 2018 роки ( далі – Програма, додається). 

 2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим 

комітетам міських (міст обласного значення) рад розробити                                          

та в установленому порядку затвердити відповідні місцеві програми. 

 3.ІДепартаменту фінансів обласної державної адміністрації передбачити 

кошти на фінансування заходів Програми. 

 4. Обласній державній адміністрації щорічно інформувати обласну раду 

про хід виконання Програми. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

обласної ради І.Хитрука і постійні комісії обласної ради з питань будівництва, 

житлово-комунального господарства, природокористування та екології, з 

питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення. 

 

 

 

ПРОЕКТ  



Голова ради                                                                              І.Гончар 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
від 18 червня 2014 року  
№ 22-24/2014________ 

Із змінами внесеними  відповідно до рішення № 31-24/2014 від 24.06.2014 
Із змінами внесеними  відповідно до рішення № 1-25/2014 від 06.08.2014р. 
Із змінами внесеними  відповідно до рішення № 26-26/2014 від 16.10.2014 

ПАСПОРТ 
Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 

2014-2018 роки (далі – Програма) 
 

1. Ініціатор розроблення Програми 
Управління з питань цивільного захисту населення обласної 

державної адміністрації 

2. 

Нормативно-правові документи 

Кодекс цивільного захисту України, розпорядження Президента 

України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп "Про невідкладні 

заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах", 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року 

№ 308 "Про Порядок створення і використання матеріальних 

резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків", від 19 

серпня 2002 року №1200 "Про затвердження Порядку 

забезпечення населення і особового складу невоєнізованих 

формувань засобами радіаційного та хімічного захисту" 

3. Розробник Програми 
Управління з питань цивільного захисту населення обласної 

державної адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління з питань цивільного захисту населення обласної 

державної адміністрації, ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області 

5. 

Учасники Програми 

Департамент фінансів обласної державної адміністрації, 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності, Хмельницький обласний військовий комісаріат, 

райдержадміністрації, викон-коми міських (міст обласного 

значення) рад, підприємства, установи та організації області (за 

узгодженням), Департамент охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації, обласний центр медичної допомоги та медицини 

катастроф 

 6 Термін реалізації Програми 
2014 - 2018 роки 

 7 Джерела фінансування Програми  
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюд-жети та інші 

джерела, не заборонені законодавством 

 8 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, усього (тис. грн.), у тому 

числі: 

113099,962 

 8.1 
коштів обласного бюджету (тис. 

грн.) 
4609,012 

 8.2 
по роках: 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Обласний бюджет: 

1132,1 

742,6 

853,4 

977,4 

903,512 

1. Вступ 

З метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

розроблено Цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 



2014-2018 роки (далі – Програма), в основу якої покладено принцип захисту 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків можливих аварій та природних 

стихійних явищ, пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та 

збереження здоров’я громадян, навчання населення щодо поведінки та дій у 

разі виникнення надзвичайної ситуації, створення та утримання в готовності до 

використання за призначенням матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, що 

забезпечують відновлення нормальних умов проживання постраждалого 

внаслідок надзвичайних ситуацій населення області, а також оповіщення 

населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій. 

Програму розроблено у відповідності з вимогами Кодексу цивільного 

захисту України, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 

190/2001-рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах", постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 

року № 308 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків", від 19 серпня 2002 року №1200 "Про затвердження 

Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань 

засобами радіаційного та хімічного захисту". 

Програма розрахована на період з 2014 до 2018 року і складається з таких 

розділів: 

 поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів 

для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;  

 заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах, 

оснащення аварійно-рятувальних служб, підготовка їх особового складу до дій 

за призначенням;  

 заходи з організації навчання населення правилам безпеки 

життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій; 

 заходи із забезпечення непрацюючого населення і працівників 

формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними 

засобами захисту органів дихання; 

 заходи щодо утримання фонду захисних споруд області в готовності 

до використання за призначенням; 

 заходи з реконструкції регіональної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту; 

 заходи з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів. 

 

 

 

2. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання  

шляхом розроблення і виконання Програми 

Державна політика у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на 

принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та 



збереження здоров’я людей і довкілля та безумовного надання переваги 

раціональній і превентивній безпеці. 

На території Хмельницької області здійснює виробничу діяльність 600 

потенційно-небезпечних об’єктів, у тому числі радіаційно небезпечний об’єкт – 

ВП «Хмельницька атомна електростанція», у зоні спостереження якої 

знаходиться 125 населених пунктів Славутського, Ізяславського, Білогірського 

та Шепетівського районів та міст Нетішин і Славута, де проживає близько 134 

тисяч населення. Крім того, на 16 хімічних потенційно-небезпечних об’єктах 

зберігається і використовується у технологічному процесі понад 65 тонн 

хімічно-небезпечних речовин (аміяк), а у зоні можливого ураження яких 

проживає понад 10,98 тисяч людей. 

Завдання цивільного захисту передбачає чітко визначеного механізму 

забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного 

захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно- та хімічно- 

небезпечних об’єктах в умовах мирного часу, а також у разі застосування 

ядерної та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах 

воєнного стану. 

В області засобами індивідуального захисту органів дихання на 100% 

забезпечено населення, яке проживає на території зони спостереження ВП 

«Хмельницька АЕС» та персоналу хімічно-небезпечних об’єктів. На сьогодні 

залишається невирішеним питання щодо забезпечення непрацюючого 

населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення. 

Для захисту населення від наслідків техногенних аварій, а також під час 

застосування зброї масового знищення в особливий період створено обласний 

фонд захисних споруд, який нараховує 147 сховищ, 945 протирадіаційних 

укриттів та близько 2000 пристосованих приміщень. Разом з тим, значна 

кількість споруд втратила захисні властивості, потребує проведення 

капітального ремонту та переоснащення технічного обладнання. 

Територія Хмельниччини розташована у межах басейнів трьох 

великих річок – Дніпро, Південний Буг, Дністер. За уточненими даними в 

області налічується 3733 річки загальною довжиною 12880 км, у тому числі 

3728 малих річок і водотоків, які несуть свої води до великих і середніх 

річок.  

На річках, у межах області, побудовано 51 водосховища і 2551 ставків 

загальною площею 15,43 тис га і сумарним об’ємом 193,529 млн.куб.м., які 

використовуються для цілей гідроенергетики, риборозведення, технічного 

водопостачання та рекреації. 

Під час тривалих зимових відлиг і літньо-осінніх дощів та злив 

підвищуються рівні води в малих річках, що призводить до швидкого, часто до 

раптового формування дощових паводків, а для середніх і великих річок у 

межах області характерні весняні повені і дощові паводки. 

Наявність таких гідрологічних умов сприяє виникненню надзвичайних 

ситуацій на водних об’єктах із загрозою для життя людей і потребує чіткої 

роботи аварійно-рятувальних служб на воді. 



Під час проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій особливого значення набуває наявність матеріальних 

резервів на всіх рівнях. Це дозволяє аварійно-рятувальним силам своєчасно 

виконувати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних 

ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню. 

Наявний регіональний матеріальний резерв становить 49% та потребує 

оновлення та поповнення відповідно до затвердженої для області номенклатури 

матеріальних цінностей. 

Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є 

його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також 

інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

З метою забезпечення захисту життя і здоров'я громадян області, 

зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, 

установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям, довкіллю у 

разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться оповіщення та 

інформування населення.  

У зв'язку з відсутністю фінансування створюються передумови для 

зниження стану готовності автоматизованої системи централізованого 

оповіщення населення області, яка є складовою та невід’ємною частиною 

загальнодержавної системи оповіщення "Сигнал-Україна". 

Не вирішення цього питання у подальшому може призвести до втрати 

автоматизованої системи централізованого оповіщення населення області. 

3. Мета Програми 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі –  

надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності 

територій від наслідків таких ситуацій. 

Основною метою програми є: 

поліпшення координації зусиль місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, 

незалежно від форм власності, у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, 

ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я 

людей, мінімізації наслідків забруднення територій; 

своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

оперативне виконання пошукових, аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт; 

створення регіональних та місцевих матеріальних резервів у кількості, 

необхідній для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

запобігання загибелі людей на водних об'єктах, покращення 

функціонування аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах; 

завчасне накопичення необхідної кількості засобів індивідуального 

захисту для непрацюючого населення і працівників формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту; 



організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

удосконалення процесу освітньої діяльності з функціонального навчання 

осіб керівного складу цивільного захисту, посадових осіб органів виконавчої 

влади  з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

забезпечення постійної організаційної і технічної готовності апаратури, 

технічних засобів оповіщення та зв'язку обласної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення; 

централізоване використання загальнодержавних і галузевих систем 

зв’язку, радіопроводового, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних 

мереж та інших технічних засобів передавання інформації. 

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є 

реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів 

щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням 

ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом. 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить 

114534,262 тис.грн., з них за рахунок Державного бюджету – 100134,45 

тис.грн., з обласного бюджету – 4609,012 тис.грн., місцевих бюджетів – 8356,5 

тис.грн., а також за рахунок, інших не заборонених законом джерел. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під 

час складання проектів обласного та місцевих бюджетів на відповідний рік. 

6. Завдання і напрямки Програми  

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами: 

створення матеріальних резервів усіх рівнів для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

очищення територій від вибухонебезпечних предметів; 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах, оснащення аварійно-

рятувальних служб, підготовка їх особового складу до дій за призначенням; 

організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям 

в умовах виникнення надзвичайних ситуацій; 

забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту 

органів дихання; 

утримання фонду захисних споруд області в готовності до використання 

за призначенням; 

реконструкції регіональної автоматизованої системи централізованого 

оповіщення та зв’язку цивільного захисту. 

Для розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій передбачається виконання основних завдань: 



завчасне оновлення та поновлення регіонального і місцевих матеріальних 

резервів ресурсами, необхідними для ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у кількості, визначеній відповідною номенклатурою; 

створення умов зберігання матеріальних цінностей регіонального 

матеріального резерву у готовності до використання за призначенням; 

створення резерву засобів індивідуального захисту органів дихання для 

непрацюючого населення; 

розвиток та удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні 

ситуації на водних об’єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності 

управління, підготовка фахівців до дій пошуку та рятування людей; 

вжиття заходів по зниженню кількості випадків невиробничого 

характеру; 

приведення території, забрудненої боєприпасами та іншими 

вибухонебезпечними предметами, в екологічно безпечний стан; 

знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів; 

здійснення невідкладних першочергових заходів щодо підтримання в 

постійній готовності системи  централізованого оповіщення області; 

проведення реконструкції систем централізованого оповіщення 

населення. 

7. Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, 

об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій; 

знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх 

наслідки; 

оновлювати, поповнювати матеріальні цінності регіонального та місцевих 

матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру; 

забезпечити надійну охорону, збереження регіонального матеріального 

резерву, підтримання матеріально-технічних засобів у постійній готовності до 

використання; 

накопичити необхідну кількість засобів індивідуального захисту органів 

дихання для населення, що проживає в зонах ураження, від вражаючої дії 

можливих радіаційних та хімічний аварій, та не допустити отруєння та загибелі 

людей; 

забезпечити укомплектування аварійно-рятувальних служб та водолазно-

рятувальних станцій необхідним обладнанням; 

забезпечити функціонування в області дієвої системи запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах; 

підвищити обізнаність населення області щодо дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

забезпечити здійснення комплексних заходів щодо підтримання в 

постійній готовності територіальної автоматизованої системи централізованого 

оповіщення населення; 



своєчасно та у найкоротший термін проводити оповіщення керівного 

складу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

у разі загрози виникнення чи  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного характеру; 

підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на 

здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій. 

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та 

результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості 

функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості 

постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій. 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію між виконавцями Програми здійснює управління з питань 

цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. 

Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень 

забезпечують: 

на обласному рівні – управління з питань цивільного захисту населення 

обласної державної адміністрації; 

на місцевому рівні – відповідні структурні підрозділи з питань цивільного 

захисту населення районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів 

міських (міст обласного значення) рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до Цільової програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки 
 

 

Заходи і завдання 

з виконання Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Виконавець 

Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. 
Обласний бюджет Місцеві 

бюджети 
Інші 

джерела Всього 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

1.1. Поповнення матеріальних 

резервів, використаних під 

час ліквідації надзвичайної 

ситуації, при закінченні 

терміну придатності та 

інших випадків, що тягнуть 

за собою вихід з ладу 

обладнання та псування 

матеріальних цінностей, у 

тому числі: 

Управління з питань 

цивільного захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації (далі – 

Управління з питань 

ЦЗН ОДА) 

        

1.1.1. 10 тис. листів шиферу, 10 

куб.м пиломатеріалів, 2600 

кг цвяхів (шиферних та 

будівельних); 

 

571,556 20,0 125,0 150,5 150,5 125,556 

  

1.1.2. 30 тис. л дизельного палива;  410,100 40,0 70,1 100 100 100   
Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1.1.3. 1 комплект намету УСТ-56;  12,0    12,0    
1.1.4. 4000 шт мішків (для наси-

пання піску) 
 6,0 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20   

1.1.5. Фінансування заходів із 

забезпечення укладеної 

угоди на поставку та 

збереження продовольства 

згідно із Номенклатурою 

матеріальних цінностей для 

створення регіонального 

матеріального резерву 

(борошно, крупи, олія, 

консерви тощо); 

 

      

 Згідно із 

договором 

1.2. Створення місцевих мате-

ріальних резервів 

Райдержадміністра-

ції, виконкоми місь-

ких (міст обласного 

значення) рад 

      

В обсягах, 

затвердже-

них від-

повідними 

радами 

 

1.3. Створення запасу паливно-

мастильних матеріалів в 

об’єктових матеріальних 

резервах селищних, 

сільських рад 

Селищні, сільські 

ради 

      

В обсягах, 

затвердже-

них відпо-

відними ра-

дами (з роз-

рахунку 6,0 

тис.грн. на 

одну 

селищну, 

сільську 

раду) 

 

1.4. Створення регіонального 

резерву лікарських засобів, 

виробів медичного 

призначення для ліквідації 

медико-санітарних наслідків 

Департамент 

охорони здоров’я 

обласної державної 

адміністрації (далі 

ДОЗ ОДА), 

1164,2 

1423,5 

364,2 

623,5 

150 

200 

150 

200 

250 

200 

250 

200 

  



надзвичайних ситуацій: 

- медикаменти; 

- інструментарій та 

обладнання 

обласний центр 

медичної допомоги 

та медицини 

катастроф (далі 

ЦЕМД та МК) 

 Усього за розділом:  3587,356 1048,9 546,3 601,7 713,7 676,756   

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах, оснащення аварійно-рятувальних служб, підготовка їх 

особового складу до дій за призначенням 
2.1. Розвиток і вдосконалення 

існуючих міських, кому-

нальних, районних ава-рійно-

рятувальних служб на 

водних об’єктах, їх технічне 

оснащення та підвищення 

ефективності управління, а 

саме: 

Райдержадміністра-

ції, виконкоми місь-

ких (міст обласного 

значення) рад 
      

В обсягах, 

затвердже-

них відпо-

відними 

радами: 

 

2.1.1. Хмельницька міська кому-

нальна аварійно-рятувальна 

служба на водних об’єктах; 

 
      1573,0 

 

2.1.2. Красилівська комунальна 

аварійно-рятувальна служба 

на водних об’єктах; 

 
      870,0 

 

2.1.3. Полонська районна ряту-

вально-водолазна служба на 

воді; 

 
      1540,0 

 

2.1.4. Славутська міська кому-

нальна рятувально-водо-

лазна служба; 

 
      1652,0 

 

2.1.5. Старокостянтинівська ава-

рійно-рятувальна служба на 

воді; 

 
      1400,0 

 



2.1.6. Летичівська аварійно-ряту-

вальна служба на воді 
       1000,0  

 

 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2. Організація професійного 

навчання персоналу кому-

нальних аварійно-рятуваль-

них служб на воді 

Райдержадміністра-

ції, виконкоми місь-

ких (міст обласного 

значення) рад 

      В обсягах, 

затвердже-

них відпо-

відними 

радами 

 

2.3. Облаштування місць масо-

вого відпочинку населення 

на водних об’єктах (пляжів, 

прокат-них станцій, місць 

любительського та спорти-

вного рибальства) 

Райдержадміністра-

ції, виконкоми місь-

ких (міст обласного 

значення) рад 

      В обсягах, 

затвердже-

них відпо-

відними 

радами 

 

 Усього за розділом:        8035,0  

3. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 

3.1. Покращення та розвиток системи 

навчання населення правилам 

безпеки життє-діяльності. 

Райдержадміністра-

ції, виконкоми місь-

ких (міст обласного 

значення) рад 

      В обсягах, 

затвердже-

них відпо-

відними 

радами 

 

3.2. Оновлення навчальної, 

матеріально-технічної бази 

Навчально-методичного центру ЦЗ 

та БЖД Хмельницької обл. 

ГУ ДСНС України в 

області, Нав-чально-

методичний центр ЦЗ та 

БЖД 

       В обсягах, 

затве-

рджених 

ДСНС 

України 

3.3. Створення та організація роботи 

консультаційних пунктів щодо дій 

у над-звичайних ситуаціях 

Райдержадміністра-

ції, виконкоми місь-

ких (міст обласного 

значення) рад 

      В обсягах, 

затвердже-

них відпо-

відними 

 



радами 
 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.4. Навчання з питань пожеж-ної 

безпеки посадових осіб закладів 

освіти і науки, молоді та спорту, 

культури та  охорони здоров`я 

Райдержадміністра-

ції, виконкоми місь-

ких (міст обласного 

значення) рад 

      В обсягах, 

затвердже-

них відпо-

відними 

радами 

 

 Усього за розділом:          

4. Заходи із забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту 

індивідуальними засобами захисту органів дихання 

4.1. Заходи, спрямовані на 

забезпечення індивідуаль-ними 

засобами захисту орга-нів дихання 

у разі виник-нення надзвичайних 

ситуа-цій на радіаційних та хіміч-

но-небезпечних об’єктах в умовах 

мирного часу: 

Управління з пи-

тань ЦЗН ОДА, 

райдержадміністра-

ції, виконкоми місь-

ких (міст обласного 

значення) рад, хі-

мічно-небезпечні 

об’єкти  

        

4.1.1. Непрацюючого населення області, 

яке проживає в зо-нах хімічного 

забруднення  

        За кошти 

хімічно-

небезпе-

чних 

об’єктів 

1120,0  

4.1.2. Населення, яке проживає в зоні 

спостереження навколо 

Хмельницької АЕС 

        За кошти 

субвенції з 

держа-

вного 

бюджету 

400,0 
 



 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.2. Заходи, спрямовані на за-

безпечення непрацюючого 

населення індивідуальними 

засобами захисту органів дихання 

в умовах воєнного стану 

Управління з питань 

ЦЗН ОДА, райдерж-

адміністрації, викон-

коми міських (міст 

обласного значення) 

рад 

       За кошти 

субвенції з 

державного 

бюджету 

96500,0 

 Усього за розділом:         98020,0 

5. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд області в готовності до використання за призначенням 

5.1. Забезпечення фінансування з 

місцевих бюджетів захо-дів, 

спрямованих на утри-мання 

захисних споруд ци-вільного 

захисту державної та 

комунальної форм влас-ності 

в готовності до вико-

ристання за призначенням 

Райдержадміністра-ції, 

виконкоми місь-ких 

(міст обласного 

значення) рад 

      В обсягах, 

затвердже-

них 

відповідни-

ми радами 

За кошти 

субвенції з 

державного 

бюджету  

5.2. Проведення технічної інвен-

таризації захисних споруд 

цивільного захисту та виго-

товлення  необхідної доку-ментації 

на захисні споруди, як об’єкти 

нерухомого май-на  

Райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного зна-

чення) рад, регіональ-

не відділення Фонду 

державного майна 

України по області, 

балансоутримувачі 

приміщень захисних 

споруд цивільного за-

хисту, управління з 

питань ЦЗН ОДА, БТІ 

10,0 10,0     В обсягах, 

затвердже-

них 

відповідним

и радами, 

згідно з 

розра-

хунками 

підрозділів 

БТІ 

321,5 

Кошти під-

приємств, 

установ, 

організацій, 

фіз. осіб, 

власників, 

балансо-

утримувачів 

приміщень 

ЗС  

286,45 

 Усього за розділом:  10,0 10,0     321,5 286,45 
 

Продовження додатка 
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6. Заходи з реконструкції регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту 

6.1. Розробка проекту прове-дення 

реконструкції сис-теми 

централізованого опо-віщення 

населення у Хмельницькій області, 

у тому числі: 

 

вироблення основних тех-нічних 

рішень відповідно до Типового 

проекту ТП-РАСЦО «Регіональна 

авто-матизована система опові-

щення «Сигнал ВО» та розробка 

зведеного кошто-рисного 

розрахунку проекту на базі 

основних технічних рішень 

Управління з пи-тань 

ЦЗН ОДА 
12,0  

 

 

 

 

 

 

12,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

6.2. Проведення реконструкції системи 

централізованого оповіщення 

населення у Хмельницькій області 

Управління з пи-тань 

ЦЗН ОДА 
       За кошти 

держав-

ного 

бюджету 

 Усього за розділом:  
12,0 12,0       

7. Заходи з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів 

7.1. Забезпечення робіт з очи-щення 

колишніх військових полігонів та 

закупівля су-часних засобів 

пошуку ви-бухонебезпечних 

предметів, а саме: 

ГУ ДСНС України в 

області 
 

      Держав-

ний 

бюджет 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.1.1. Військовий полігон 

«Хмельницький» 
        1103,0 

7.1.2. Військовий полігон «Славутський»          319,0 
7.1.3. Військовий полігон «Ізяславський»          406,0 
 Усього за розділом:         1828,0 

 Усього за програмою:  4609,356 1132,1 742,6 853,4 977,4 903,512 8356,5 100134,45 



 

 

Начальник управління з питань цивільного 

захисту   населення   облдержадміністрації    Є.Данилюк 

 

Військовий комісар Хмельницького  

обласного  військового  комісаріату  С.Присяжнюк 
 

Директор департаменту охорони здоров’я 

Облдержадміністрації           Я.Цуглевич 

 

 


