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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про стан виконання заходів у сфері цивільного захисту населення і 

територій, формування органів управління та сил цивільного захисту 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

 
Територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного захисту 

Хмельницької області та її місцеві ланки переведено у ступінь готовності “ПОВНА 
ГОТОВНІСТЬ” та функціонують у режимі надзвичайної ситуації воєнного 
характеру, пов’язаної з агресією російської федерації, а також забезпечують 
виконання завдань з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
різного характеру. 

3а час дії воєнного стану в області здійснено низку заходів з покращення 
стану цивільного захисту, зокрема щодо удосконалення системи оповіщення, 
укриття населення в захисних спорудах, забезпечення індивідуальними та 
колективними засобами захисту, поповнення матеріальних резервів та інше. 

Одним із основних завдань цивільного захисту є оповіщення керівного 
складу цивільного захисту та населення області про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій. Оповіщення здійснюється з кризового центру обласної 
військової адміністрації за допомогою регіональної системи централізованого 
оповіщення.  

Протягом 2022 року система оповіщення використовувалася 353 рази для 
передачі повідомлень про повітряну тривогу. Вжито заходів щодо вдоско-
налення та подальшого розвитку регіональної та місцевих систем централізо-
ваного оповіщення та зв’язку, а саме:  

кількість сирен ручного запуску в органах місцевого самоврядування 
збільшилася з 52 до 178, автоматичних – з 54 до 114  одиниць; 

на реконструкцію і вдосконалення регіональної та місцевих систем опові-
щення з бюджетів усіх рівнів виділено та освоєно близько 10 млн. грн; 

на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення цивіль-
ного захисту області освоєно 297,0 тис. гривень. 

Продовжується робота з підготовки захисних споруд цивільного захисту 
для укриття населення. Обласний фонд захисних споруд утворюють 123 схо-
вища та 733 протирадіаційних укриттів (усього 856 споруд), з них: 163 – дер-
жавної форми власності, 543 – комунальної та 150 – приватної форми власності.  
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У минулому році було виділено та освоєно 58 млн 387,0 тис. гривень. 
Роботу організовано та проведено в усіх органах місцевого самоврядування 
області. Найкраще спрацювали Хмельницька – 22,6 млн грн, Старокостянти-
нівська – 4,6 млн грн міські, Ярмолинецька селищна – 3,6 млн грн, Улашаніська 
сільська – 2,4 млн грн, Берездівська сільська, Городоцька, Кам’янець-Поділь-
ська міські – від 1,5 до 2,0 млн грн ради. 

За результатами оцінювання у 2022 році стану готовності захисних споруд 
цивільного захисту встановлено, що готові – 176 споруд (20,6%), обмежено 
готові – 556 (64,9%), неготові – 124 (14,5%).  

З метою визначення додаткових місць укриття населення районним війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручено органі-
зувати роботу з обстеження підвальних приміщень багатоповерхових житлових 
будинків, закладів охорони здоров’я, освіти, культури тощо. За результатами 
обстеження визначено для використання та взято на облік 2225 найпростіших 
укриттів. 

Фонд захисних споруд цивільного захисту поповнено захисною спорудою 
в навчальному закладі м. Хмельницький. Планується будівництво нових захис-
них споруд та споруд подвійного призначення в закладах освіти Городоцької 
міської, Сатанівської селищної та Улашанівської сільської рад, у житлових 
будинках на території Хмельницької та Нетішинської міських рад. 

Війтовецькою та Смотрицькою селищними радами закуплено модульні 
захисні укриття для трьох закладів освіти.   

У всіх територіальних громадах області організовано роботу щодо обсте-
ження приміщень закладів освіти з метою визначення місць для укриття та 
створення належних умов перебування в них. 

За результатами роботи організовано укриття у 926 навчальних закладах, 
що становить 77% від загальної кількості закладів, з них: 

12% закладів освіти організували укриття у власних захисних спорудах, 

65% – у найпростіших укриттях, взятих на облік за результатами прове-
дених комісійних обстежень. 

Робота щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту 
закладів освіти шляхом облаштування додаткових укриттів продовжується. 

Для приведення в готовність захисних споруд та найпростіших укриттів 
закладів освіти було витрачено 45,3 млн грн: 200,0 тис. грн – державний 
бюджет, 41,4 млн грн – місцеві бюджети, з них 12,0 млн грн виділено Хмель-
ницькою міською радою, 3,7 млн грн – з інших джерел, включно зі спонсор-
ською допомогою.  

Для здійснення дозиметричного і хімічного контролю створено 10 розра-
хунково-аналітичних груп та 56 постів радіаційного та хімічного спостере-
ження.  

Торік здійснено заходи із планової заміни респіраторів для непрацюючого 
населення зони спостереження Славутської міської та Плужненської сільської 
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територіальних громад (придбано респіратори на загальну суму 247,77 тис. грн), у 
поточному році планується оновлення препарату “Калію йодид”.  

На території області здійснюють свою діяльність хімічно-небезпечні 
об’єкти. Протягом року вжито низку заходів із забезпечення непрацюючого 
населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення, засобами 
індивідуального захисту органів дихання. 

Показник забезпеченості засобами індивідуального захисту зріс на 14% і 
на цей час становить 42% від потреби.   

Для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій 
зоні хімічного забруднення, за рахунок бюджетів Хмельницької та Старокос-
тянтинівської міських рад придбано протигази на загальну суму 2250,0 тис. 
гривень. 

Протягом дії воєнного стану додатково для формувань цивільного захисту 
органами влади, місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання 
закуплено: засоби індивідуального захисту органів дихання та костюми захисні, 
на що з бюджетів різних рівнів використано 2 млн 492,0 тис. гривень. 

Проведено роботу щодо створення запасу засобів індивідуального захисту 
від зброї масового ураження в органах місцевого самоврядування області, 
зокрема, Крупецькою сільською, Війтовецькою селищною, Дунаєвецькою 
міською радою придбано протигази на загальну суму більше 350,0 тис. гривень. 

Для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків 
створено регіональний, місцеві, відомчі та об’єктові матеріальні резерви. 

У районних військових адміністраціях накопичення матеріальних резервів 
становить близько 98% від затверджених обсягів (за підсумками 2021 року 
100%). У містах обласного значення – близько 85% (за підсумками 2021 року – 
92%).  

Органами місцевого самоврядування активно проводиться робота щодо 
поповнення матеріальних резервів, у тому числі і на заміну витрачених матері-
альних цінностей. На поповнення матеріальних резервів територіальними гро-
мадами у 2022 році витрачено близько 26,0 млн гривень.  

Разом з тим, зменшився обсяг накопичення матеріальних резервів, що 
пов’язано з виділенням матеріальних засобів на ліквідацію наслідків надзви-
чайної ситуації воєнного характеру, передусім будівельних та пально-мастиль-
них матеріалів.  

У територіальних громадах середній відсоток накопичення матеріальних 
резервів становить 63% від затверджених обсягів.  

Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життє-
діяльності Хмельницької області протягом року за допомогою дев’яти стаціо-
нарних консультаційних пунктів надано 1123 консультації, до яких залучено 
1631 особу. Активно залучався до роботи мобільний навчально-консультацій-
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ний пункт. Протягом року він 40 разів розгортав свою роботу в населених 
пунктах області, консультації отримали 7380 осіб місцевого населення. 

Проведено інструктажі з 844 членами добровільних формувань цивільного 
захисту територіальних громад. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 

 
 


