
 
 
 
 
Про проведення командно-штабного 
навчання з органами управління та си-
лами цивільного захисту Старосиняв-
ської районної ланки територіальної 
підсистеми ЄДСЦЗ Хмельницької об-
ласті 

 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, Кодексу цивільного захисту України, Порядку підготовки до дій за 
призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443, Плану 
основних заходів цивільного захисту на 2017 рік, затвердженого розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 року № 9-р, враховуючи 
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення командно-штабних 
навчань органів управління цивільного захисту, затверджених наказом ДСНС 
України від 29 січня 2014 року № 44, з метою визначення стану готовності 
органів управління та сил цивільного захисту до дій у разі загрози або виник-
нення надзвичайних ситуацій: 

1. Провести з 12 по 13 вересня поточного року командно-штабне нав-
чання з органами управління та силами цивільного захисту Старосинявської 
районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту 
області за темою: “Дії органів управління, сил та засобів цивільного захисту 
при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру 
та терористичних проявів”. 

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення командно-штаб-
ного навчання (далі – робоча група) у складі згідно з додатком. 

3. Заступнику начальника управління з питань цивільного захисту насе-
лення облдержадміністрації – керівнику командно-штабного навчання Ю. Ко-
реві: 
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3.1. Організувати розробку необхідних документів та забезпечити їх до-
ведення до учасників командно-штабного навчання. 

3.2. Провести інструктаж із членами робочої групи, звернувши особливу 
увагу на виконання заходів безпеки у ході відпрацювання практичних ввідних. 

4. Голові Старосинявської райдержадміністрації І. Русому, рекоменду-
вати голові Старосинявської селищної ради В. Здебському залучити до прове-
дення командно-штабного навчання керівний склад цивільного захисту райо-
ну, районну, селищну та об’єктові комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, евакуаційні органи району всіх рівнів, 
формування цивільного захисту, спеціалізовані служби цивільного захисту, 
окремі підприємства, організації та установи. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


