
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від         січня 2021 року №  

м. Олександрія 
 

Про основні заходи цивільного захисту 
Олександрійської територіальної громади 
на 2021 рік 

 
Відповідно до пп. 2 п. б ст. 38, п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України,  
постанов Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 «Про затвердження Порядку 
підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»,  
від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 
надзвичайних ситуаціях», від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину 
державну систему цивільного захисту», від 09.08.2017 № 626 «Про затвердження Порядку 
розроблення планів діяльності єдинодержавної системи цивільного захисту», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1659-р «Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту на 2021 рік», розпорядження голови Кіровоградської 
обласної державної адміністрації від 12.01.2020 № 10-р «Про основні заходи цивільного 
захисту області на 2021 рік», підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів 
управління і цивільного захисту до дій за призначенням 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Олександрійської 

територіальної громади на 2021 рік та січень-лютий 2022 року згідно з додатком. 
 
2. Керівникам об’єктових ланок цивільного захисту підприємств, установ, закладів:  
1) у термін до 10 лютого 2021 року розробити відповідні рішення про підготовку 

цивільного захисту у 2021 році, затвердити плани основних заходів з конкретизацією завдань 
та визначенням конкретних термінів виконання, відповідальних та безпосередніх виконавців, 
обсягів і джерел їх фінансування, своєчасно довести їх до виконавців;  

2) копії зазначених документів надати до управління з питань цивільного захисту 
Олександрійської міської ради;  

3) протягом року організувати і забезпечити контроль за ходом виконання 
вищезазначених документів і планів, передбачивши при цьому періодичне заслуховування 
відповідальних та безпосередніх виконавців, розгляд результатів їх роботи; 

4) звіти про виконання завдань і заходів, затверджених даним рішенням, подавати 
міському голові через управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради 
за  перше півріччя – до 01 липня 2021 року, за рік – до 25 грудня 2021 року. 
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3. Начальнику управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради 
узагальнену інформацію щодо виконання даного рішення подати міському голові до 
25 грудня 2021 року. 

 
4. Фінансування заходів здійснювати в межах коштів, передбачених у кошторисах 

головних розпорядників коштів. 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову        

Кузьменка С.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від          січня 2021 року №  

 
ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на 2021 рік та січень-лютий 2022 року 
 

№ 
з/п Заходи Відповідальні Залучаються Термін 

виконання 
1 2 3 4 5 

І. Заходи щодо удосконалення цивільного захисту 
1. Здійснення звірки електронного та 

документального обліку захисних споруд 
цивільного захисту із центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, господарськими 
організаціями 

Управління ДСНС України в 
області, управління з питань 

цивільного захисту 
облдержадміністрації 

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області, управління 

з питань ЦЗ міської ради 

До 25 грудня 
2021 року 

2. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на 
приведення захисних споруд у готовність до 
використання за призначенням 

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області, управління з 

питань ЦЗ міської ради 

Суб’єкти господарювання - 
балансоутримувачі захисних 
споруд цивільного захисту 

До 25 грудня 
2021 року 

3. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, 
що продовжують свою діяльність в особливий 
період 

Управління з питань цивільного 
захисту міської ради 

У правління економіки міської 
ради, відділ оборонної та 

мобілізаційної роботи,  

До 15 грудня 
2021 року 

4. Удосконалення та розвиток загальнодоступних 
інформаційних ресурсів, забезпечення надання та 
оприлюднення інформації про фонд захисних 
споруд у засобах масової інформації 

Управління з питань цивільного 
захисту міської ради 

Управління інформатизації та 
інформаційно-аналітичної 

політики міської ради 

Грудень 
2021 року 

5. Коригування планів цивільного захисту на 
особливий період та реагування на надзвичайні 
ситуації в територіальній громаді 

Управління з питань цивільного 
захисту міської ради 

Виконавчі органи міської ради До 01 грудня 
2021 року 

6. Здійснення заходів щодо забезпечення 
впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки 
автоматизованих систем раннього виявлення 
загрози надзвичайних ситуацій та локальних систем 
оповіщення персоналу та населення  

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області, управління з 

питань ЦЗ міської ради 

Керівники об’єктів підвищеної 
небезпеки 

До 15 грудня 
2021 року 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
ІІ. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

7. Здійснення комплексу протипожежних заходів в 
лісових насадженнях та сільськогосподарських 
угіддях на території громади у пожежо-небезпечний 
період 

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області, управління 

ЖКГ, архітектури та 
містобудування міської ради 

Комунальні підприємства, 
власники (орендарі) 

сільськогосподарських угідь 

Квітень-
жовтень 

 2021 року 

8. Розроблення та здійснення комплексу 
організаційних та практичних заходів щодо 
запобігання нещасним випадкам з людьми на 
водних об’єктах 

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області, управління з 

питань ЦЗ міської ради 

Управління ЖКГ, архітектури 
та містобудування міської ради, 

власники (орендарі) об’єктів 
масового відпочинку громадян 

ІІ квартал 
2021 року  

9. Участь в здійсненні комплексу заходів щодо 
надзвичайних ситуацій під час проходження 
осінньо-зимового періоду на підприємствах: 
паливо-енергетичного комплексу; 
житлово-комунального господарства та об’єктах 
соціальної сфери і інфраструктури  

ПрАТ «Кіровоградобленерго», 
ВАТ «Кіровоградгаз», управління 

ДСНС України в області 

Управління з питань ЦЗ міської 
ради, Олександрійський МРВ 

ДСНС України в області, 
органи місцевого 

самоврядування (за згодою) 

Жовтень - 
грудень 

2021 року 

ІІІ. Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів цивільного захисту 
10. Участь у нараді керівного складу цивільного 

захисту області з підведення підсумків роботи у 
2021 році та визначення основних завдань на 
2022 рік 

Управління з питань цивільного 
захисту облдержадміністрації, 
управління ДСНС України в 

області 

Керівник міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДС 

ЦЗ, начальник управління з 
питань ЦЗ міської ради 

Січень-лютий 
 2022 року 

11. Нарада керівного складу цивільного захисту з 
підведення підсумків роботи у 2021 році та 
доведення основних завдань на 2022 рік 

Міський голова - керівник міської 
ланки цивільного захисту  

Управління з питань ЦЗ міської 
ради, МРВ  ДСНС України в 

області, служби ЦЗ міста 

Січень-лютий 
 2022 року 

12. Участь у штабному тренуванні з органами 
управління функціональної підсистеми 
медичного захисту щодо запобігання та 
реагування на медико-біологічні надзвичайні 
ситуації природного характеру (епідемії) 

Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації, управління 

ДСНС України в області 

Управління охорони здоров'я 
міської ради, місцеві органи 

виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування 

Травень  
2021 року 

13. Тренування органів управління та сил міської ланки 
обласної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту щодо переведення територіаль-
ної підсистеми з режиму функціонування в мирний 
час на режим функціонування в особливий період 

Міський голова - керівник міської 
ланки цивільного захисту, 

управління з питань ЦЗ міської 
ради 

Місцеві підрозділи ДСНС 
України в області, 

спеціалізовані служби ЦЗ міста, 
комунальні підприємства 

Протягом  
ІІІ кварталу 
2021 року 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
14. Тренування органів управління та сил міської ланки 

обласної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту щодо виконання завдань у 
складних умовах осінньо-зимового періоду 

Голова міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, 
управління з питань ЦЗ міської 

ради 

Місцеві підрозділи ДСНС 
України в області, 

спеціалізовані служби ЦЗ міста, 
комунальні підприємства 

Жовтень 
2021 року 

ІV. Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, 
сил та засобів цивільного захисту до дій за призначенням 

15. Проведення роботи з підготовки міської ланки 
територіальної підсистеми до контрольної 
перевірки виконання вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з питань цивільного 
захисту, техногенної і пожежної безпеки 

Управління ДСНС України в 
області 

Міська ланка територіальної 
підсистеми цивільного захисту 

ЄДС ЦЗ 

Лютий-
березень 

 2021 року 

16. Перевірка стану готовності підприємств, установ та 
організацій до безаварійного пропуску весняного 
льодоходу, повені та паводків 

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області 

Управління з питань ЦЗ міської 
ради, управління ЖКГ, 

архітектури та містобудування, 
комунальні підприємства 

Лютий- 
березень 
2021 року 

17. Перевірка стану готовності місць масового 
відпочинку та оздоровлення громадян до початку 
сезону відпочинку на водних об’єктах  

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області, управління з 

питань ЦЗ міської ради 

Власники (орендарі) об’єктів 
масового відпочинку громадян 

Травень-
червень 

2021 року 
18. Перевірка стану готовності до роботи (дій) в 

осінньо-зимовий період  
Олександрійський МРВ ДСНС 

України в області, робоча група з 
контролю за ходом підготовки 

господарського комплексу області 
до роботи в осінньо-зимовий 

період 

Управління ЖКГ, архітектури 
та містобудування, комунальні 
підприємства, об’єкти ЖКГ та 
життєзабезпечення, заклади 
освіти, культури, охорони 

здоров’я 

Вересень-
жовтень 

2021 року 

19. Перевірка стану готовності комунальних, 
об’єктових аварійно-рятувальних служб і 
формувань, а також аварійно-рятувальних служб 
громадських об’єднань до дій за призначенням 

Управління ДСНС України в області Комунальні, об’єктові  аварійно 
рятувальні служби і 

формування, інші аварійно-
рятувальні служби  

Квітень 
2021 року 

20. Перевірка стану готовності комунальних  
підприємств, власників (орендарів), що мають у 
віданні лісові насадження та сільськогосподарські 
угіддя до їх протипожежного захисту у пожежо-
небезпечний період 

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області 

Управління ЖКГ, архітектури 
та містобудування, комунальні 

підприємства, власники 
(орендарі) 

сільськогосподарських угідь 

Квітень- 
червень 

2021 року  
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
21. Організація та здійснення контролю за станом 

готовності до використання за призначенням систем 
централізованого оповіщення (спеціальної та 
територіальної) із доведенням до населення 
навчальної інформації у сфері цивільного захисту  

Управління з питань цивільного 
захисту облдержадміністрації, 

Дніпропетровська філія 
ПАТ «Укртелеком» (за згодою) 

Місцеві органи виконавчої 
влади, районний центр 

телекомунікацій 
Дніпропетровська філії ПАТ 

«Укртелеком» 

Листопад 
2021 року  

 

22. Перевірка працездатності техніки зв'язку та 
обласної системи централізованого оповіщення  

Управління з питань цивільного 
захисту облдержадміністрації, 

Дніпропетровська філія 
ПАТ «Укртелеком» 

Управління з питань ЦЗ міської 
ради, РЦТ Дніпропетровської 

філії ПАТ «Укртелеком» 

Щомісяця 
протягом  
2021 року 

23. Перевірка територіальних (місцевих) 
автоматизованих систем централізованого 
оповіщення з практичним включенням 
електросирен на всій території області 

Управління з питань цивільного 
захисту облдержадміністрації, 

Дніпропетровська філія 
ПАТ «Укртелеком» 

Управління з питань ЦЗ міської 
ради, РЦТ Дніпропетровська 

філії ПАТ «Укртелеком» 

Щокварталу 
протягом  
2021 року 

24. Перевірка стану протипожежного захисту закладів 
освіти та підготовки до 2021/2022 навчального року 

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області 

Управління освіти, молоді та 
спорту міської ради, заклади 

освіти 

Липень- 
серпень 

2021 року  
25. Перевірка стану протипожежного захисту та 

техногенної безпеки об’єктів зимового та літнього 
відпочинку, в тому числі дітей у період масового 
відпочинку населення 

Олександрійський МРВ ДСНС 
України в області 

Підприємства, установи та 
організації міста 

За окремим 
планом 

 

V. Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення з цивільного захисту 
26. Проведення функціонального навчання керівного 

складу і працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій в навчально-
методичних установах у сфері цивільного захисту 

Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області, 
навчально-консультаційний пункт   

Керівники виконавчих органів 
міської ради, 

керівники підприємств, установ 
та організацій 

Протягом року 
(за окремим 

планом) 

27. Організація та проведення занять щодо підготовки 
органів управління та сил цивільного захисту 
міської ланки цивільного захисту до командно-
штабних навчань 

Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області 

Керівники виконавчих органів 
міської ради, 

керівники підприємств, установ 
та організацій 

Червень-
липень  

2021 року 

28. Організація та проведення у загальноосвітніх, 
професійно-технічних та дошкільних навчальних 
закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з 
основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки 

Управління освіти, молоді та 
спорту міської ради, 

управління з питань ЦЗ 
міської ради, навчально-

Заклади освіти До 15 грудня 
2021 року 



5 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
дитини консультаційний пункт   

29. Створення спеціальних тематичних рубрик 
(сторінок) у газетах, на радіо з основних напрямків 
безпеки життєдіяльності, розроблення брошур, 
пам’яток для навчання населення основним 
вимогам безпеки життєдіяльності 

Навчально-консультаційний пункт  
м. Олександрії НМЦ ЦЗ та БЖД 

Кіровоградської області 

Місцеві ЗМІ Протягом року 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


