
 
 
 
 
 
Про організацію роботи консуль-
таційних пунктів з питань цивіль-
ного захисту при органах місцевого 
самоврядування 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статей 19, 39 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 27, 28 По-
рядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверд-
женого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, 
з метою підвищення ефективності інформаційно-просвітницької роботи та про-
паганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед насе-
лення, що не зайняте у сферах виробництва та обслуговування: 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським, селищним та 
сільським головам: 

1) у термін до 01 лютого 2022 року забезпечити створення на відповідних 
територіях необхідної кількості консультаційних пунктів для проведення ін-
формаційно-просвітницької роботи з населенням щодо дій у надзвичайних 
ситуаціях, при пожежах, інших небезпечних подіях та визначити серед них 
базові (опорні) консультаційні пункти; 

2) організувати контроль за призначенням відповідальних осіб за роботу 
консультаційних пунктів та проходження ними функціонального навчання з 
питань цивільного захисту; 

3) забезпечити контроль за матеріально-технічним оснащенням та робо-
тою консультаційних пунктів.  

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам інформувати обласну державну адміністрацію щопів-
року до 10 червня і 10 грудня про результати виконання цього розпорядження. 
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3. Рекомендувати: 
1) Головному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій 

України в області здійснювати контроль за роботою консультаційних пунктів у 
межах визначених повноважень; 

2) Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життє-
діяльності області: 

організувати навчальний процес, навчально-методичне забезпечення та 
облік осіб, які пройшли навчання на консультаційних пунктах; 

організувати проведення занять з функціонального навчання з питань 
цивільного захисту з  відповідальними за роботу консультаційних пунктів та 
спеціальної підготовки з інструкторами консультаційних пунктів; 

розробити для консультаційних пунктів варіанти їх оформлення наоч-
ними інформаційно-просвітницькими матеріалами з питань захисту від впливу 
небезпечних факторів, викликаних надзвичайними, несприятливими побутови-
ми або нестандартними ситуаціями (навчальні стенди, рекомендації, брошури, 
буклети, пам’ятки тощо), а також взірці інформаційно-довідкових куточків з 
питань цивільного захисту для підприємств, установ, організацій області; 

щороку на 01 червня та 01 грудня моніторити стан розвитку мережі 
консультаційних пунктів. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 10.05.2018 № 438/2018-р “Про організацію роботи 
консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при органах місцевого 
самоврядування”.  

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


