
 
 
 
 

Про стан техногенної, пожежної і 
природної безпеки та виконання зако-
нодавства України у сфері цивільного 
захисту населення і територій області 

 
 

На підставі статті 19 Кодексу цивільного захисту України, статей 6, 16 За-
кону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення вико-
нання завдань з цивільного захисту населення і територій області, поліпшення 
стану техногенної і природної безпеки, мінімізації наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення оперативності у 
ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, враховуючи інформацію 
з цього питання (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територіаль-
ними громадами, забезпечити: 

1) готовність місцевих ланок територіальної підсистеми цивільного за-
хисту до практичних дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та особ-
ливий період; 

2) готовність мобільних груп оперативного реагування на надзвичайні 
ситуації та спеціалізованих служб цивільного захисту до виконання завдань за 
призначенням; 

3) вжиття заходів щодо удосконалення місцевих систем оповіщення шля-
хом встановлення необхідної кількості сигнально-гучномовних пристроїв, 
використання ефірного радіомовлення, можливостей мобільних операторів та 
забезпечення функціонування чергових служб; 

4) виконання комплексу заходів щодо відновлення функціонування захис-
них споруд цивільного захисту за призначенням; 

5) при перегляді та формуванні місцевих бюджетів передбачити збіль-
шення резервного фонду до 1% від загального фонду бюджету; 
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6) організацію роботи з укладення угод із підприємствами та органі-
заціями всіх форм власності на виконання робіт із санітарної обробки насе-
лення та спеціальної обробки техніки у разі виникнення надзвичайних си-
туацій; 

7) виконання Плану комплектування слухачами Навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в області відповідно до 
поданих заявок; 

8) виконання на об’єктах із масовим перебуванням людей, що належать 
до сфери управління, заходів пожежної безпеки, у тому числі системами по-
жежної сигналізації, оповіщення про пожежу, проведення вогнезахисного 
оброблення дерев’яних елементів конструкцій, обладнання пристроями блис-
кавкозахисту, утримання у справному стані систем зовнішнього та внутріш-
нього протипожежного водопостачання.  

2. Головам Дунаєвецької та Славутської районних державних адміні-
страцій вжити заходів щодо створення оперативно-чергових (чергових) служб. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати органам 
місцевого самоврядування: 

1) активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, 
забезпечити належне функціонування консультаційних пунктів та створити 
умови для оволодіння громадянами навичками щодо дій при виникненні 
надзвичайних ситуацій та надання першої само- та взаємодопомоги;  

2) вжити заходів щодо попередження виникнення пожеж у лісах, на 
полях, торфовищах та випадків невиробничого травматизму людей у побуті. 

4. Головам Кам’янець-Подільської, Полонської, Чемеровецької районних 
державних адміністрацій, рекомендувати Старокостянтинівському та Шепетів-
ському міським головам до 01 грудня поточного року спільно з власниками 
(балансоутримувачами) захисних споруд забезпечити виконання заходів із 
завершення технічної інвентаризації цих споруд. 

5. Голові Кам’янець-Подільської райдержадміністрації, рекомендувати 
Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, Шепетівському міським головам, 
спільно з власниками (балансоутримувачами) захисних споруд цивільного 
захисту, які не пройшли технічну інвентаризацію, організувати роботу щодо 
підготовки документів на виключення з фонду захисних споруд, які повністю 
зруйновано. 

6. Рекомендувати: 
1) головам, обраним об’єднаними територіальними громадами, з метою 

забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на відповідній 
території, передбачити утворення структурного підрозділу (уведення окремої 
штатної посади) з питань цивільного захисту населення; 

2) Красилівському міському, Наркевицькому, Смотрицькому селищним, 
Китайгородському, Жванецькому, Гуківському, Судилківському, Ленковець-
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кому сільським головам забезпечити накопичення місцевих матеріальних 
резервів не менше ніж на 75% від затверджених номенклатур; 

3) Городоцькому міському, Білогірському, Ямпільському, Антонінсько-
му, Понінківському, Чорноострівському, Грицівському селищним, Маківсько-
му, Крупецькому, Улашанівському, Гвардійському, Олешинському, Шаровеч-
ківському, Баламутівському сільським головам вжити заходів щодо створення 
місцевих матеріальних резервів для попередження та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

4) Чорноострівському селищному, Улашанівському, Олешинському та 
Шаровечківському сільським головам до 01 грудня 2019 року затвердити плани 
евакуації та приймання евакуйованого населення, яке потрапляє у зони ура-
ження при виникненні надзвичайних ситуацій на територіях баз та арсеналів 
Міністерства оборони України; 

5) Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, Нетішинському міським го-
ловам провести роботу з управителями житлових будинків підвищеної поверхо-
вості щодо вжиття заходів щодо приведення у робочий стан інженерного 
обладнання систем протипожежного захисту та забезпечення їх належного 
функціонування; 

6) Головному управлінню ДСНС України в області: 
спільно з районними державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування вжити вичерпних заходів із забезпечення пожежної безпеки на 
відповідних адміністративних територіях, звернувши особливу увагу на надійне 
протипожежне водопостачання, укомплектованість підрозділів аварійно-ряту-
вальних служб і місцевої пожежної охорони особовим складом, спеціальною 
технікою та майном відповідно до встановлених норм; 

забезпечити дієвий контроль за приведенням у належний протипожежний 
стан об’єктів із масовим перебуванням людей та впровадженням на об’єктах 
підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзви-
чайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виявлення. 

7. Керівникам обласних спеціалізованих служб цивільного захисту забез-
печити своєчасну підготовку сил та засобів до реагування на можливі над-
звичайні ситуації під час осінньо-зимового періоду 2019/2020 року. 

8. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації організувати виконання вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.08.2013 року № 581 та здійснювати контроль за 
виконанням місцевими спеціалізованими транспортними службами визначених 
заходів. 

9. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміні-
страції забезпечити: 

1) постійний моніторинг стану техногенної, пожежної безпеки на тери-
торії області та контроль за виконанням заходів з підтримання в готовності 
органів управління та сил цивільного захисту; 



 

 
 

4

2) методичний супровід підготовки органів управління та сил обласних 
спеціалізованих служб цивільного захисту та готовності їх до виконання зав-
дань за призначенням; 

3) вжиття заходів із подальшої адаптації автоматизованого робочого місця 
“Регіон” з існуючою регіональною та створеними місцевими системами опові-
щення, FM-радіостанціями, телекомпаніями та мобільними операторами, розта-
шованими на території області. 

10. Інформацію про виконання розпорядження надати управлінню з 
питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації до 
10 грудня поточного року для подальшого узагальнення та інформування 
керівництва  обласної державної адміністрації до 17 грудня поточного року. 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-
ника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


