
 
 
 
 
Про стан виконання заходів у сфері 
цивільного захисту населення і те-
риторій, формування органів управ-
ління та сил цивільного захисту 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту

 
 

Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 
указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного 
стану в Україні”, від 24.02.2022 № 68/2022 “Про утворення військових адміні-
страцій”, на підставі статей 6, 16, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою забез-
печення виконання завдань з цивільного захисту населення і територій області, 
поліпшення стану техногенної і природної безпеки, мінімізації наслідків над-
звичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення опера-
тивності у ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, враховуючи 
інформацію з цього питання (додається): 

1. Начальникам районних військових адміністрацій, рекомендувати місь-
ким, селищним, сільським головам забезпечити: 

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

2) готовність підпорядкованих сил цивільного захисту до виконання зав-
дань 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 
функціонування чергових служб; 
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4) утримання фонду захисних споруд цивільного захисту в готовності до 
використання та поповнення його шляхом обстеження і постановки на облік 
найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення, замовлення швидко-
споруджуваних захисних споруд та будівництва нових сховищ і протирадіа-
ційних укриттів; 

5) виконання Плану комплектування Навчально-методичного центру ци-
вільного захисту та безпеки життєдіяльності в області відповідно до поданих 
заявок; 

6) виконання на об’єктах з масовим перебуванням людей заходів пожежної 
безпеки, у тому числі: облаштування системами пожежної сигналізації, опові-
щення про пожежу, проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних елемен-
тів конструкцій, обладнання пристроями блискавкозахисту, утримання у справ-
ному стані систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопоста-
чання; 

7) відпрацювання порядку взаємодії розрахунково-аналітичних груп та 
постів радіаційного і хімічного спостереження; 

8) активізацію інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, на-
лежне функціонування консультаційних пунктів, створення умов для оволо-
діння громадянами навичками щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій 
та надання першої само- та взаємодопомоги;  

9) вжиття заходів щодо недопущення відчуження захисних споруд цивіль-
ного захисту, які розміщені під будинками, та залишення їх у комунальній 
власності при передачі багатоквартирних будинків в управління об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків. 

2. Рекомендувати: 
1) Антонінському, Білогірському, Закупненському, Наркевицькому, Старо-

ушицькому, Грицівському селищним, Берездівському, Ганнопільському, Кру-
пецькому, Ленковецькому, Плужненському, Гвардійському, Лісовогринівець-
кому, Староостропільському, Гуківському, Жванецькому, Китайгородському, 
Маківському, Орининському сільським головам розглянути питання щодо 
утворення структурного підрозділу (введення окремої штатної посади) з питань 
цивільного захисту населення; 

2) Сахновецькому, Ленковецькому та Староостропільському сільським 
головам забезпечити затвердження номенклатур та обсягів місцевих матеріаль-
них резервів; 

3) Хмельницькому, Нетішинському міським, Теофіпольському селищному 
головам спільно з керівниками ДП “Новатор”, ВП “Хмельницька АЕС” ДП 
“Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (далі – ХАЕС), 
ТОВ “Перша Подільська енергетична компанія” вжити заходів щодо забезпе-
чення завчасного накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання 
для населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення 
хімічно небезпечних об’єктів; 
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4) Ізяславському міському голові вжити заходів щодо забезпечення непра-
цюючого населення зони спостереження навколо ХАЕС засобами індивідуаль-
ного захисту органів дихання; 

5) Нетішинському міському голові вжити заходів щодо приведення в 
готовність захисних споруд цивільного захисту в багатоквартирних будинках;  

6) Волочиському, Деражнянському, Городоцькому міським, Антонінському, 
Війтовецькому, Новодунаєвецькому, Теофіпольському, Сатанівському, Чемеро-
вецькому селищним, Гвардійському, Жванецькому, Китайгородському, Ори-
нинському, Солобковецькому, Улашанівському сільським головам розглянути 
питання щодо створення підрозділів місцевої пожежної охорони (центрів 
безпеки); 

7) Головному управлінню ДСНС України в області спільно з районними 
військовими адміністраціями здійснювати контроль за виконанням органами 
місцевого самоврядування на відповідних адміністративних територіях заходів 
зі створення аварійно-рятувальних служб і підрозділів місцевої пожежної 
охорони, забезпеченням укомплектованості їх особовим складом, спеціальною 
технікою та майном. 

3. Керівникам обласних спеціалізованих служб цивільного захисту забез-
печити своєчасну підготовку сил та засобів до реагування на можливі надзви-
чайні ситуації, у тому числі в особливий період. 

4. Департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту обласної 
державної адміністрації забезпечити: 

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

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

5. Про виконання цього розпорядження поінформувати Департамент з 
питань оборонної роботи та цивільного захисту обласної державної адміні-
страції до 01 червня поточного року для подальшого узагальнення та інформу-
вання керівництва обласної державної адміністрації до 15 червня 2023 року. 

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


