
 
 
 
 
Про підготовку та проведення 
командно-штабного навчання з 
органами управління та силами 
цивільного захисту Полонської 
міської ланки територіальної під-
системи ЄДСЦЗ Хмельницької 
області 
 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, статті 92 Кодексу цивільного захисту України, Порядку підготовки 
до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, зат-
вердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року 
№ 443, пункту 36 Плану основних заходів цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2021 рік, затверд-
женого розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.01.2021 року 
№ 44/2021-р, враховуючи Методичні рекомендації щодо підготовки та прове-
дення 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 виникнення надзвичайних ситуацій: 

1. Провести з 22 по 23 липня поточного року командно-штабне навчання 
з органами управління та силами цивільного захисту Полонської міської ланки 
територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту. 

2. Затвердити апарат керівництва командно-штабного навчання з орга-
нами управління та силами цивільного захисту Полонської міської ланки 
територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Хмельницької 
області (далі – апарат керівництва) у складі згідно з додатком. 

3. Апарату керівництва розробити необхідні документи з організації та 
проведення командно-штабного навчання та забезпечити їх доведення до учас-
ників навчання. 
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4. Рекомендувати Полонському міському голові Францу Скримському: 
1) залучити до проведення командно-штабного навчання керівний склад 

цивільного захисту громади, міську комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, евакуаційні органи всіх рівнів, формування 
цивільного захисту, окремі підприємства, організації та установи. 

2) забезпечити: 
вжиття належних організаційних та практичних заходів з підготовки та 

проведення командно-штабного навчання; 
готовність органів управління та сил цивільного захисту міської ланки 

до дій за призначенням; 
дотримання у період підготовки і проведення командно-штабних нав-

чань визначених заходів безпеки; 
3) інформувати до 20 липня 2021 року управління з питань цивільного 

захисту населення обласної державної адміністрації про стан готовності до 
проведення командно-штабного навчання. 

5. Начальнику Навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності 
та цивільного захисту області Альоні Мул забезпечити методичний супровід 
на етапі підготовки та проведення командно-штабних навчань. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


