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П Л А Н 
основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту 

на 2019 рік 
 

№ 
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1 2 3 4 

Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
1 Організація та виконання заходів з удосконалення системи 

централізованого оповіщення населення: 
Райдержадміністрації, виконавчі органи місь-

ких (міст обласного значення) рад, вико-
навчі органи рад, обраних об’єднаними 

територіальними громадами, управління з 
питань цивільного захисту населення обл-
держадміністрації (далі – управління з пи-

тань ЦЗН ОДА) 

 

 надання допомоги керівництву органів місцевого самоврядування 
щодо виконання заходів з удосконалення системи оповіщення 
населення (відновлення радіоточок, встановлення гучномовців та 
сигнально-гучномовних пристроїв); 

Управління з питань ЦЗН ОДА До 15 грудня 

 перевірка обласної системи централізованого оповіщення малих 
гідроелектростанцій; 

Управління з питань ЦЗН ОДА Лютий 

 перевірка радіовузлів (справність програвачів, мікрофонів, наяв-
ність текстів оповіщення та аудіозаписів) міст Кам’янець-Поділь-
ський, Старокостянтинів, Нетішин, Кам’янець-Подільського, Горо-
доцького, Деражнянського, Білогірського, Віньковецького, Ново-
ушицького, Чемеровецького, Теофіпольського та Ярмолинецького 
районів 

Управління з питань ЦЗН ОДА У ході проведення 
командно-штабних 

навчань, комплексних 
та контрольних 

перевірок 
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1 2 3 4 
 організація заходів з обслуговування автоматизованого робочого 

місця “АРМ Регіон”, додаткових модулів перехоплення ФМ 
радіостанцій та пристроїв відтворення інформації; 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
райдержадміністрації спільно 

з ТОВ НВП “Озон С” 

Щоквартально 

 пролонгування угоди на технічне обслуговування автоматизованого 
робочого місця “АРМ Регіон”; 

Управління з питань ЦЗН ОДА Січень 

 контроль за організацією заходів зі створення місцевих систем опо-
віщення в райдержадміністраціях, виконавчих органах міських 
(міст обласного значення) рад та виконавчих органах об’єднаних 
територіальних громад (виділення та освоєння коштів відповідно 
до прийнятих програм по оповіщенню, розроблення схеми опові-
щення, встановлення пристроїв автоматичного дозвону, вуличних 
гучномовців, сирен, радіоточок, ФМ приймачів та інше); 

Управління з питань ЦЗН ОДА До 15 грудня 

 контроль за виконанням заходів щодо удосконалення системи опо-
віщення на територіях районів, міст, сіл та селищ області (від-
новлення радіоточок та встановлення гучномовців); 

Управління з питань ЦЗН ОДА До 15 грудня 

 організація заходів з оновлення угод з телерадіокомпаніями на 
інформування населення про загрозу або виникнення надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

Управління з питань ЦЗН ОДА І квартал 

 коригування схеми та списків оповіщення автоматизованої регіо-
нальної системи централізованого оповіщення; 

Управління з питань ЦЗН ОДА Щоквартально 

 проведення технічного обслуговування антен приймачів радіо-
мережі; 

Управління з питань ЦЗН ОДА ІІ квартал 

 підготовка та укладення угоди з мобільним оператором “Київстар” 
щодо оповіщення за допомогою СМС розсилки 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад 

І квартал 

2 Організація заходів з поповнення (створення) фонду захисних 
споруд цивільного захисту відповідно до нормативних вимог, 
визначених законодавством: 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, рад,

обраних об’єднаними територіальними 
громадами, управління з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС України в області 

До 25 грудня 
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 проведення обстежень приміщень, які можливо включити до фонду 

захисних споруд в якості найпростіших укриттів, та споруд под-
війного призначення  

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, рад,

обраних об’єднаними територіальними 
громадами 

До 01 червня 

 забезпечення включення до містобудівної документації розділу 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо створення 
фонду захисних споруд цивільного захисту (у промислових, жит-
лових та інших новобудовах) 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, рад,

обраних об’єднаними територіальними 
громадами, управління з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС України в області 

До 25 грудня 

3 Надання допомоги Кам’янець-Подільській, Летичівській, Староси-
нявській, Чемеровецькій, Ярмолинецькій райдержадміністраціям та 
виконавчим комітетам Хмельницької, Кам’янець-Подільської, Ше-
петівської та Старокостянтинівської міських рад в оформленні 
необхідних документів на зняття з обліку захисних споруд ци-
вільного захисту, інвентаризацію яких провести неможливо 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

І-ІІ квартали 

4 Ведення документального обліку захисних споруд цивільного за-
хисту області. Контроль за організацією та веденням обліку захис-
них споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів та споруд 
подвійного призначення (ведення облікових карток, відомостей що-
до результатів технічної інвентаризації та книг обліку) у райдерж-
адміністраціях, виконавчих органах міських (міст обласного значен-
ня) рад, рад, обраних об’єднаними територіальними громадами 

Управління з питань ЦЗН ОДА До 15 грудня 

5 Контроль за виконанням заходів Зведеного плану приведення фон-
ду захисних споруд цивільного захисту в готовність до викори-
стання за призначенням на 2018-2020 роки 

Управління з питань ЦЗН ОДА Протягом року, 
аналіз щоквартально 

6 Взаємодія з Регіональним відділенням фонду державного майна по 
Хмельницькій області щодо виконання заходів з приведення у на-
лежний стан захисних споруд державної власності та зняття з об-
ліку тих, інвентаризацію яких провести неможливо 

Управління з питань ЦЗН ОДА, Регіональне 
відділенням ФДМ по Хмельницькій області,
виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад, ГУ ДСНС України в області

До 15 грудня 
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7 Проведення звірки електронного та документального обліку захис-

них споруд цивільного захисту з: 
Управління з питань ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС 
України в області, райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад, рад, обраних об’єднаними 

територіальними громадами 

 

 райдержадміністраціями, виконавчими органами міських (міст об-
ласного значення) рад, рад, обраних об’єднаними територіальними
громадами, та ГУ ДСНС України в області; 

Липень, листопад 

 державною службою України з надзвичайних ситуацій Грудень 
8 Удосконалення та розвиток загальнодоступних інформаційних ре-

сурсів, забезпечення надання та оприлюднення інформації про 
фонд захисних споруд цивільного захисту (розміщення статей у
ЗМІ, виступи на радіо та телебаченні, виготовлення пам’яток для 
населення, відпрацювання та розміщення на сайтах райдержадмі-
ністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) 
рад, рад, обраних об’єднаними територіальними громадами, інтер-
активних карт розміщення захисних споруд цивільного захисту, 
найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення)  

Управління з питань ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС 
України в області, райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад, рад, обраних об’єднаними 
територіальними громадами, за участю 
балансоутримувачів захисних споруд 

До 15 грудня 

9 Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту 
для: 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами (згідно із затвердженими 

переліками) 

 

 персоналу радіаційних та хімічно-небезпечних об’єктів у повному 
обсязі (рівень забезпечення – 100%); 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

спільно з ВП Хмельницька АЕС та 
керівниками хімічно-небезпечних об’єктів

До 15 грудня 

 працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіа-
ційного і хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 
65% до потреби) 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

спільно з керівниками підприємств, 
розташованих у 30-км зоні навколо ХАЕС 
та в зонах можливого забруднення хімічно-

небезпечних об’єктів 

До 15 грудня 
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 непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах 

хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 30% до 
потреби) та зонах можливого радіаційного забруднення (рівень 
забезпечення – 100%) 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами, управління з питань ЦЗН ОДА 
спільно з підприємствами, установами та 
організаціями (згідно із затвердженими 

переліками) 

До 15 грудня 

10 Організація заходів з дооснащення постів радіаційно-хіміч-
ного спостереження сучасними приладами та майном 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного 

значення) рад, рад, обраних 
об’єднаними територіальними 

громадами спільно з керівниками 
підприємств 

До 15 грудня 

11 Визначення потреби: в оновленні препаратів стабільного йоду для 
населення, яке проживає в зоні спостереження Хмельницької АЕС, 
придбання засобів індивідуального захисту, проведенні ремонтних 
робіт захисних споруд цивільного захисту та удосконаленні міс-
цевих систем оповіщення. Внесення пропозицій під час розподілу 
субвенції з державного бюджету  

Управління з питань ЦЗН ОДА, виконавчі 
органи Славутської та Нетішинської 
міських рад, Славутська, Білогірська, 

Шепетівська та Ізяславська 
райдержадміністрації спільно з 
керівниками підприємств зони 

спостереження Хмельницької АЕС 

Березень-квітень 

12 Організація взаємодії з військовими частинами, розташованими на 
території області, щодо виділення техніки для проведення санітар-
ної обробки населення та спеціальної обробки техніки на проміж-
них пунктах евакуації у разі аварії на Хмельницькій АЕС  

Виконавчий комітет Шепетівської міської 
ради, Славутська, Білогірська, Шепетівська 

та Ізяславська райдержадміністрації, 
управління з питань ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС 

України в області 

І квартал 

13 Організація контролю щодо забезпечення персоналу радіаційно і 
хімічно-небезпечних об’єктів, працівників підприємств, які розташо-
вані у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення та непра-
цюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного 
забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення, засо-
бами радіаційного та хімічного захисту органів дихання 

ГУ ДСНС України в області, 
управління з питань ЦЗН ОДА 

До 15 грудня 
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14 Проведення організаційних та практичних заходів щодо повірки 

приладів радіометричного контролю та радіаційно-хімічної розвід-
ки на об’єктах, де розгортаються пости радіаційного та хімічного 
спостереження 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами, ГУ ДСНС України в області, 

за участю підприємств, установ та 
організацій, на базі яких утворено пости 

Червень-грудень 

15 Створення та поповнення регіонального, місцевих та об’єктових 
матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації нас-
лідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженими 
номенклатурами 

Управління з питань ЦЗН, житлово-
комунального господарства 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами, із залученням установ та 

організацій 

До 15 грудня 

16 Підготовка та надання звітів до ДСНС України щодо накопичення 
матеріальних резервів  

Управління з питань ЦЗН ОДА До 01 квітня 
01 липня 
01 жовтня 
29 грудня 

17 Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що про-
довжують свою діяльність в особливий період 

Департамент економічного розвитку 
промисловості та інфраструктури, 

сектор мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад, рад, обраних об’єднаними 

територіальними громадами 

До 01 листопада 

18 Організація та впровадження системи аеромедичної евакуації по-
страждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України в 
області, райдержадміністрації, виконавчі 
органи міських (міст обласного значення) 

рад, рад, обраних об’єднаними 
територіальними громадами 

До 25 грудня 
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19 Завершення оснащення закладів охорони здоров’я області відпо-

відного профілю функціонування, у структурі яких є відділення 
екстреної медичної допомоги, реанімаційні та хірургічні блоки, 
пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними 
джерелами електропостачання 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад, рад, обраних об’єднаними 

територіальними громадами 

До 15 грудня 

20 Підготовка та подання звітності до ДСНС України відповідно до 
форм, визначених Табелем термінових та строкових донесень  

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

У терміни, визначені 
Табелем 

21 Надання методичної та практичної допомоги керівництву районних 
державних адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо 
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

До 15 грудня 

22 Надання методичної допомоги у підготовці до осінньо-зимового 
періоду місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям 

Управління регіонального розвитку та 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС України в області 

Вересень-жовтень 

23 Уточнення та коригування документів планування з питань цивіль-
ного захисту (плану реагування на надзвичайні ситуації, плану реа-
гування на радіаційні аварії на Хмельницькій АЕС, плану цивіль-
ного захисту на особливий період та інше) 

Управління з питань ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС 
України в області, райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 

значення) рад 

До 31 березня 

24 Уточнення та внесення необхідних змін до розділів обласного пла-
ну евакуації  

Управління з питань ЦЗН ОДА До 01 березня 

25 Підготовка та надання до ДСНС України електронних копій уточ-
нених розділів обласного плану евакуації при загрозі виникнення 
або виникненні: 
комунальної радіаційної аварії на Хмельницькій АЕС;  
НС у військових частинах (бази зберігання боєприпасів, арсенали 
боєприпасів);  
пожеж у лісових масивах 

Управління з питань ЦЗН ОДА До 15 березня 
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26 Підготовка матеріалів та проведення засідання комісії з питань ТЕБ 

та НС облдержадміністрації  
Голова комісії з питань ТЕБ та НС 

облдержадміністрації, секретаріат комісії 
Лютий 
квітень 
травень 
серпень 
жовтень  
грудень 

27. Надання практичної та методичної допомоги у проведенні засідань 
місцевих комісій ТЕБ та НС: 
Городоцького району 
Теофіпольського району 
Білогірського району 
м. Нетішин 
м. Старокостянтинів 

Управління з питань ЦЗН ОДА  
 

Березень 
травень 
липень 

вересень 
листопад 

28 Підготовка матеріалів та проведення засідання обласної евакуацій-
ної комісії   

Голова обласної евакуаційної комісії, 
секретаріат комісії 

березень 

29 Надання практичної та методичної допомоги у проведенні засідань 
місцевих евакуаційних комісій  
Городоцького району 
Теофіпольського району 
Білогірського району 
м. Нетішин 
м. Старокостянтинів 

 Управління з питань ЦЗН ОДА  
 

Березень 
травень 
липень 

вересень 
листопад 

30 Підготовка розпорядчих актів щодо:   
 навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, 
у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Хмельницької області (далі – Навчально-методич-
ний центр)у 2020 році 

Управління з питань ЦЗН ОДА,   
Навчально-методичний центр  

Листопад 

 стану техногенної, пожежної безпеки та виконання законодавства у 
сфері цивільного захисту  

 Серпень-вересень 
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31 Перевірка реалізації вимог інженерно-технічних заходів цивіль-

ного захисту у складі проектної та містобудівної документації. 
Погодження містобудівної документації із урахуванням вимог інже-
нерно-технічних заходів цивільного захисту  

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

До 15 грудня 

Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 
32 Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню:   
 пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях 

протягом пожежонебезпечного періоду 
Обласне управління лісового та мисливського 

господарства, головні управління ДСНС 
України, Національної поліції в області (далі–
ГУ НП в області), управління з питань ЦЗН 

ОДА, райдержадміністрації, виконавчі 
органи міських (міст обласного значення) 

рад, рад, обраних об’єднаними територіаль-
ними громадами, за участі відповідних 

підприємств, установ та організацій 

Квітень-жовтень 

 нещасних випадків з людьми на водних об’єктах ГУ ДСНС України, НП в області, управління з 
питань ЦЗН ОДА, райдержадміністрації, вико-
навчі органи міських (міст обласного значення) 
рад, рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами, із залученням власників та орендарів 

водних об’єктів, філія ПАТ “Національна су-
спільна телерадіокомпанія України” “Хмельниць-

ка регіональна дирекція “Поділля-центр” 

II квартал 

33 Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною 
безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів, ін-
ших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил України, 
уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади, на 
території яких розташовані такі об’єкти, розрахунків зон можли-
вого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які 
зберігаються на зазначених об’єктах 

ГУ ДСНС України в області, управління з питань 
ЦЗН ОДА, Деражнянська, Летичівська,  

Хмельницька, Славутська, Старокостянтинівська 
райдержадміністрації, виконавчі органи 

Хмельницької та Старокостянтинівської міських 
(міст обласного значення) рад спільно з 

військовими частинами А-2467, А-1358,   А-3013, 
А-2502, А-4009 

Щокварталу 
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34 Ведення обліку вилучення і проведення робіт із знешкодження 

вибухонебезпечних предметів на території області 
ГУ ДСНС України в області До 15 грудня 

35 Виконання заходів щодо очищення колишніх військових полігонів 
та районів інтенсивних бойових дій від вибухонебезпечних пред-
метів 

ГУ ДСНС України в області До 15 грудня 

36 Уточнення переліку місць знищення вибухонебезпечних предметів 
на території області з їх топографічною прив’язкою та характе-
ристикою 

ГУ ДСНС України в області До 01 грудня 

37 Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо заходів 
безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних 
предметів. 

ГУ ДСНС України в області За окремим планом 

38. Підготовка та проведення практичних заходів щодо безаварійного 
пропуску на водних об’єктах льодоходу та весняного паводку з 
відпрацюванням планів взаємодії з обласними спеціалізованими 
службами ЦЗ  

Управління з питань ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС 
України в області, обласні управління 

водних ресурсів, спеціалізовані служби 
цивільного захисту, райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад, рад, обраних об’єднаними 
територіальними громадами, обласна та 

місцеві комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

Лютий-березень 

39 Внесення змін та доповнень до паспорту ризику виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного та природного характеру міст 
обласного значення, районів області на 01 січня 2019 року 

ГУ ДСНУС України в області До 10 лютого 

40 Звіт про виконання заходів Цільової програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру у Хмельницькій області на 2013-2018 роки  

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

І квартал 

41. Подання на затвердження сесією обласної ради проекту Цільової 
програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру у Хмельницькій області на 
2019-2023 роки 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

І квартал 
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42 Здійснення контролю за виконанням на території області державних, 

регіональних та місцевих цільових програм у сфері цивільного захисту
Управління з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС України в області 
До 15 грудня 

43 Підготовка та подання до ДСНС України звітів щодо стану неви-
робничого травматизму в області  

Управління з питань ЦЗН ОДА До 10 лютого 
25 квітня 
25 липня 
25 жовтня 

44 Підготовка та подання до ДСНС України звітів про хід виконання 
плану першочергових заходів з профілактики травматизму невироб-
ничого характеру у 2019 році 

Управління з питань ЦЗН ОДА До 25 липня 
25 грудня 

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів  
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

45. Організація та проведення командно-штабних навчань з органами 
управління та силами цивільного захисту ланок Хмельницької те-
риторіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного за-
хисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань ци-
вільного захисту у мирний час та в особливий період) у: 

Управління з питань ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС 
України в області, начальники обласних 

спеціалізованих служб цивільного захисту, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами 

 

 Городоцькому районі Березень 
 Теофіпольському районі Травень 
 Білогірському районі липень 
 м. Нетішин вересень 
 м. Старокостянтинів листопад 

46 Проведення тренувань органів управління та сил цивільного захис-
ту щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналах, 
базах зберігання (складах) озброєння Збройних сил України: 

  

 А-1827 с. Шпиченці Деражнянського району  Управління з питань ЦЗН ОДА, обласні 
спеціалізовані служби цивільного захисту, 

ГУ ДСНС України, НП в області, 
Деражнянська та Летичівська 

райдержадміністрації, виконавчий комітет 
Меджибізької селищної ради 

 

Червень 
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 А-2502 м. Старокостянтинів  Управління з питань ЦЗН ОДА, обласні 

спеціалізовані служби цивільного захисту, 
ГУ ДСНС України, НП в області, виконавчий 
комітет Старокостянтинівської міської ради 

Листопад 

47 Проведення штабних тренувань з органами управління цивільного 
захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи ци-
вільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо переве-
дення територіальної підсистеми з режиму функціонування в мир-
ний час на режим функціонування в особливий період 

Управління з питань ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС 
України в області, начальники обласних 

спеціалізованих служб цивільного захисту, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами 

До 15 грудня 

48 Проведення штабних тренувань з органами управління цивільного 
захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту щодо виконання завдань з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного та районного 

значення) рад, рад, обраних об’єднаними 
територіальними громадами 

Лютий-жовтень 

49 Участь у спеціальному навчанні (тренуванні) формувань аварійно-
рятувальної служби функціональної підсистеми охорони і захисту 
лісів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої 
лісовими пожежами, на базі Херсонського обласного управління 
лісового та мисливського господарства 

Обдласне управління лісового та 
мисливського господарства, 
ГУ ДСНС України в області 

Травень 

50 Проведення спеціальних тренувань формувань цивільного захисту 
обласних спеціалізованих служб цивільного захисту: 

Керівники обласних спеціалізованих служб 
цивільного захисту 

 

 сільськогосподарських тварин і рослин  Січень 
 інженерної  травень 
 торгівлі та харчування  серпень 
 технічної  жовтень 

51. Проведення штабних тренувань з органами управління цивільного 
захисту: 

Білогірська, Городоцька, Летичівська, 
Красилівська, Строкостянтинівська, 

Теофіпольська, Хмельницька, Шепетівська
райдержадміністрації та виконавчі комітети 

Славутської та Старокостянтинівської 
міських (міст обласного значення) рад 

 

 Теофіпольського району Лютий 
 м. Старокостянтинів березень 
 Білогірського району квітень 
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 Шепетівського району  травень 
 Летичівського району  червень 
 Красилівського району  липень 
 Старокостянтинівського району  серпень 
 м. Шепетівка  вересень 
 Хмельницького району  жовтень 
 Городоцького району  листопад 

52. Контроль за проведенням спеціальних об’єктових навчань і трену-
вань з питань цивільного захисту 

ГУ ДСНС України в області,  
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад 

До 15 грудня  

53 Проведення спеціального навчання з органами управління та сила-
ми ЦЗ (із залученням представників місцевих органів виконавчої 
влади) щодо ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої лісо-
вими пожежами, на базі ДП “Славутське лісове господарство”
з розгортанням сил та засобів Шепетівського зведеного загону ГУ 
ДСНС України в області 

Управління з питань ЦЗН ОДА, Славутська 
райдержадміністрація, обласне управління 

лісового та мисливського господарства, 
ГУ ДСНС України в області спільно з 
об’єднанням “Хмельницькоблагроліс”, 

АТ “Хмельницькобленерго”, 
ДП “Хмельницькоблавтодор” 

Квітень 

54. Проведення командно-штабних навчань (тренувань) з органами уп-
равління та силами цивільного захисту місцевих ланок територі-
альної підсистеми щодо виконання завдань: 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами 

 

 під час весняного льодоходу, повені та паводків; Лютий-березень 
 у складних умовах осінньо-зимового періоду Жовтень 

55 Участь у заходах з антитерористичної діяльності Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

За окремим планом 

56 Участь у заходах з територіальної оборони Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

За окремим планом 
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57 Участь у спеціальному навчанні (тренуванні) формувань аварійно-

рятувальної служби функціональної підсистеми запобігання над-
звичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих 
організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях щодо ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) 
озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, 
інших вибухопожежонебезпечних об’єктах Збройних Сил України 

ГУ ДСНС України в області, 
управління з питань ЦЗН ОДА 

За окремим планом 

58 Проведення занять з відповідальними черговими пункту управління 
начальника ЦЗ облдержадміністрації  

Управління з питань ЦЗН ОДА Щомісячно (останній 
четвер місяця) 

Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту 
59. Організація та здійснення відповідно до Закону України “Про ос-

новні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності” державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог 
законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного 
захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-
рятувальних служб у районах та містах: 

ГУ ДСНС України в області, 
управління з питань ЦЗН ОДА 

 

комплексні перевірки у: 
Ярмолинецькому районі 
Деражнянському районі 
Новоушицькому районі 
Віньковецькому районі 
Чемеровецькому районі 

  
Березень 
квітень 
травень 
червень 
липень 

контрольні перевірки у: 
Теофіпольському районі 
м. Кам’янець-Подільський 

  
Серпень 
вересень 

60. Проведення перевірок місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
щодо стану готовності: 

ГУ ДСНС України в області, управління з 
питань ЦЗН ОДА, обласне управління 

водних ресурсів 

 

 до пропуску льодоходу, повені та паводків Лютий-березень 
 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах ГУ ДСНС України в області травень-червень 
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61 Визначення стану готовності:   
 державних,  комунальних аварійно-рятувальних служб і формувань 

до дій за призначенням: 
м. Старокостянтинів 
м. Славута 
м. Нетішин 
м. Хмельницький 
Полонський район 
АРЗ СП ГУ ДСНС України в області; 

ГУ ДСНС України в області, 
управління з питань ЦЗН ОДА 

 

Березень-травень 
 

 підприємств, що належать до сфери управління центральних ор-
ганів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, уста-
нов, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські 
угіддя, до їх протипожежного захисту у пожежонебезпечний період;

ГУ ДСНС України в області, обласне 
управління лісового та мисливського 

господарства, Департамент агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

Квітень-червень 

 місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності 
до виконання завдань за призначенням у складних умовах осінньо-
зимового періоду 

ГУ ДСНС України в області, управління 
житлово-комунального господарства, з 
питань ЦЗН, регіонального розвитку та 

будівництва облдержадміністрації 

Вересень-жовтень 

62 Перевірка обласної системи централізованого оповіщення населен-
ня з доведенням інформації із забезпечення заходів безпеки 

Управління з питань ЦЗН ОДА за участі 
Хмельницької філії ПАТ “Укртелеком”, 
ГУ НП в області, райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад, рад, обраних об’єднаними 

територіальними громадами 

Щоквартально, 
останній четвер 

лютого, травня, серпня, 
листопада 

63 Участь у перевірці та контролі за станом готовності систем цен-
тралізованого оповіщення (загальнодержавної, спеціальної та тери-
торіальних) з доведенням до відома населення навчальної інформа-
ції у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації 

Управління з питань ЦЗН ОДА за участі 
Хмельницької філії ПАТ “Укртелеком”, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними 
територіальними громадами 

 

Листопад 
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64 Проведення комплексної перевірки стану організації роботи з ци-

вільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на об’єктах 
області підвідомчих: 

ГУ ДСНС України в області  

 Мінекономрозвитку  Лютий 
 МЗС  березень 
 МОЗ  квітень 
 Мінагрополітики  травень 
 Міненерговугілля  червень 
 Укрдержархіву  липень 
 Національному агентству з питань запобігання корупції  серпень 
 Держпраці  вересень 
 Держрибагентству  жовтень 
 Генеральній прокуратурі України  листопад 
 Адміністрації Держприкордонслужби  грудень 

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 

65 Навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією заходів цивільного захисту, в Інституті державного 
управління у сфері цивільного захисту та навчально-методичному 
центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмель-
ницької області 

Райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами, спеціалізовані служби 

цивільного захисту спільно з 
підприємствами, установами та 

організаціями 

Відповідно до планів 
комплектування  

66 Нарада керівного складу цивільного захисту області з підведення 
підсумків роботи у 2018 році та визначення завдань на 2019 рік 

Керівний склад органів управління 
територіальної підсистеми цивільного 

захисту, райдержадміністрації, виконавчі 
органи міських (міст обласного значення) 

рад, рад, обраних об’єднаними 
територіальними громадами 

Січень 
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67 Участь у зборах щодо організації та здійснення заходів цивільного 

захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивіль-
ного захисту місцевих органів виконавчої влади на базі Харківської 
облдержадміністрації 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

 

Жовтень 

68 Участь у показовому навчанні з питань цивільного захисту на базі 
одного з підприємств за рішенням Київської міської адміністрації 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області,  
Навчально-методичний центр 

Липень 

69 Підготовка та забезпечення проведення навчально-методичних збо-
рів з уповноваженими представниками щодо планування, підготовки 
та проведення евакуаційних заходів місцевих органів виконавчої 
влади 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області,         
Навчально-методичний центр 

Квітень 

70. Участь у навчально-методичних зборах з уповноваженими пред-
ставниками щодо здійснення заходів радіаційного і хімічного захис-
ту населення і територій на базі Чернівецької облдержадміністрації

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

Жовтень 

71 Участь у практичному семінарі з уповноваженими представниками 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій, територіальних органів
ДСНС щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту у містобудівну та проектну документацію 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області 

Жовтень 

72 Участь у практичному семінарі з представниками органів управ-
ління освітою та науково-педагогічними (педагогічними) працівни-
ками щодо організації діяльності базових (опорних) закладів освіти 
з безпеки життєдіяльності 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України в 

області, Навчально-методичний центр 

Жовтень 

73 Одноденні збори з керівниками структурних підрозділів з питань 
ЦЗН міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територі-
альних громад з підведення підсумків роботи за квартал 

Управління з питань ЦЗН ОДА Перша декада першого 
місяця наступного 

кварталу 
74. Проведення скайп-нарад з керівниками структурних підрозділів з 

питань ЦЗН міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад з вирішення проблемних питань у сфері 
цивільного захисту 

Управління з питань ЦЗН ОДА Щоп’ятниці 
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75 Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо заходів 

безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних 
предметів 

ГУ ДСНС України в області До 15 грудня 

76 Організація та проведення просвітницької роботи з населенням, яке 
проживає в зоні спостереження Хмельницької АЕС 

ГУ ДСНС України в області, департаменти 
охорони здоров’я, освіти і науки 

облдержадміністрації, місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування в зоні спостереження 
Хмельницької АЕС із залученням ВП “ХАЕС”

До 15 грудня 

77 Організація методичного забезпечення функціонування  консульта-
ційних пунктів щодо дій у разі надзвичайних ситуацій, при по-
жежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого само-
врядування 

Навчально-методичний центр, 
управління з питань ЦЗН ОДА 

До 15 грудня 

78 Перевірка роботи консультаційних пунктів при ЖЕКах, міських, 
селищних, сільських радах та об’єднаних територіальних громадах

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських (міст обласного значення) рад, 
Навчально-методичний центр 

Протягом року, під час 
проведення командно-

штабних навчань, 
комплексних та 

контрольних перевірок 
79 Організація та проведення:   
 Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєді-

яльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, 
професійно-технічної та дошкільної освіти області; 

Департамент освіти і науки, управління з 
питань ЦЗН облдержадміністрації, ГУ 
ДСНС України в області, Навчально-

методичний центр 

Квітень-травень 
жовтень-листопад 

 просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними 
захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (от-
руєннями); 

Департаменти охорони здоров’я, освіти і 
науки облдержадміністрації, Головне 
управління Держпродспоживслужби, 

ГУ ДСНС України в області, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад, 

рад, обраних об’єднаними територіальними 
громадами 

До 15 грудня 
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 заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед 

дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), 
обласних та всеукраїнських змагань, навчально-тренувальних збо-
рів і навчальних таборів 

Департамент освіти і науки, управління молоді 
та спорту облдержадміністрації, філія ПАТ 

“Національна суспільна телерадіокомпанія 
України” “Хмельницька регіональна 
дирекція “Поділля-центр”, ГУ ДСНС 

України в області, Навчально-методичний 
центр, райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного значення) 
рад, рад, обраних об’єднаними 

територіальними громадами 

До 15 грудня 

 громадських акцій “Запобігти. Врятувати. Допомогти” та “Герой –
рятувальник року” 

ГУ ДСНС України в області, Департамент 
освіти і науки, управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, філія ПАТ 
“Національна суспільна телерадіокомпанія 

України” “Хмельницька регіональна 
дирекція “Поділля-центр”, Навчально-

методичний центр, райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад, рад, обраних об’єднаними 

територіальними громадами 

До 15 грудня 

80  Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних ГУ ДСНС України в області, Департамент 
освіти і науки, управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, Навчально-методичний 
центр, райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного значення) 
рад, рад, обраних об’єднаними 

територіальними громадами 

Квітень-вересень 
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81.  Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної 

реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб 
осіб з інвалідністю 

ГУ ДСНС України в області, департаменти 
освіти і науки, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, управління молоді та 
спорту облдержадміністрації, філія ПАТ 

“Національна суспільна телерадіокомпанія 
України” “Хмельницька регіональна 

дирекція “Поділля-центр”, Навчально-
методичний центр, райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад, рад, обраних об’єднаними 

територіальними громадами 

Протягом року, 
до 15 грудня 

 
 
   Керівник апарату  
   адміністрації              О. Самолюк 


