ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від _________________ 20 __ року

№ _______________

Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту
Чортківського району на 2021 рік
Відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1659-р
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік»,
розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 жовтня 2015
року № 279-од «Про затвердження Положення про Чортківську району ланку
Тернопільської територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту» (зі змінами) та розпорядження голови Тернопільської
обласної державної адміністрації від 13 січня 2021 року № 19/01.02-01 «Про
затвердження плану основних заходів цивільного захисту Тернопільської
області на 2021»:
1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Чортківського
району на 2021 рік (далі – план заходів), що додається.
2. Місцевим спеціалізованим службам цивільного захисту Чортківського
району, підприємствам, організаціям та установам району:
1) розробити та затвердити до 25 січня 2021 року галузеві та місцеві плани
заходів цивільного захисту на 2021 рік відповідно до повноважень;
2) інформувати про хід виконання плану заходів відділ з питань цивільного
захисту населення, розвитку інфраструктури, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами райдержадміністрації до 25 червня 2021 року і 05
січня 2022 року.
3. Відділу з питань цивільного захисту населення, розвитку
інфраструктури, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
райдержадміністрації забезпечити координацію роботи щодо реалізації плану
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 7/01-1 від 25.01.2021
Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000003AED540045509F01
Підписувач МАРЧИШАК АРСЕН РОМАНОВИЧ
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заходів і про стан виконання розпорядження інформувати районну державну
адміністрацію до 02 липня 2021 року та 10 січня 2022 року.
4. Рекомендувати об’єднаним територіальним громадам Чортківського
району розробити та затвердити плани заходів цивільного захисту на 2021 рік
відповідно до повноважень.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 20 січня 2020 року № 11-од «Про затвердження
плану основних заходів цивільного захисту Чортківського району на 2020
рік».
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації

Іван Заболотний
Людмила Мельник
Борис Гусак
Володимир Коцюк
Вікторія Байрак
Ганна Бурак

Арсен МАРЧИШАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
_________________№ _________
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Чортківського району на 2021 рік
№
Зміст заходу
з/п
1
2
1. Організація проведення оцінки стану
готовності
до
використання
за
призначенням
споруд
подвійного
призначення і найпростіших укриттів
державної
та
комунальної
форми
власності, зокрема щодо дотримання
вимог законодавства стосовно врахування
потреб осіб з інвалідністю, насамперед
тих, які пересуваються на кріслах
колісних, мають порушення зору та слуху,
оприлюднення інформації про місця
розташування та стан готовності таких
споруд
на
офіційних
веб-ресурсах
суб’єктів владних повноважень усіх рівнів
з позначенням їх доступності для
зазначених маломобільних груп населення
міжнародним символом доступності, а
також іншими доступними способами

Відповідальні за виконання
3
Відділ з питань цивільного захисту
населення,
розвитку
інфраструктури,
оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними
органами
райдержадміністрації (далі – відділ з
питань
ЦЗН,
РІ,
ОР
та
ВПО
райдержадміністрації), Чортківський РВ
Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Тернопільській
області (далі – Чортківський РВ
Управління ДСНС України в області),
суб’єкти господарювання державної та
комунальної
форми
власності
–
балансоутримувачі
захисних
споруд
цивільного захисту (далі - ЗСЦЗ), органи
місцевого самоврядування (за згодою)

Строк
виконання
4
до 25 грудня

4
2.

Здійснення
комплексу
заходів,
спрямованих на приведення захисних
споруд у готовність до використання за
призначенням на рівні не нижче 75
відсотків

3.

Забезпечення придбання засобів хімічного
захисту для:
персоналу хімічно небезпечних об’єктів у
повному обсязі
працівників підприємств, розташованих у
зоні можливого хімічного забруднення
(рівень забезпечення – не менше 80
відсотків від потреби)
непрацюючого населення, яке проживає у
прогнозованих зонах хімічного
забруднення (рівень забезпечення – не
менше 50 відсотків від потреби)
Організація заходів цивільного захисту
(далі – ЦЗ) в новоутвореному
Чортківському районі:
утворення Чортківської районної ланки
Тернопільської територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного
захисту (далі – районна ланка
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ)
утворення (уточнення складу) сил
цивільного захисту – районної ланки
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
(комунальних аварійно-рятувальних

1)
2)

3)

4.

1)

2)

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
держадміністрації,
Чортківський
РВ
Управління ДСНС України в області,
суб’єкти
господарювання
–
балансоутримувачі
ЗСЦЗ,
органи
місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

ПрАТ «Агропродукт» (за згодою)

до 25 грудня

ПрАТ «Агропродукт» (за згодою)

до 25 грудня

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування

до 25 грудня

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)

ІІ квартал

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)

ІІІ квартал
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3)

4)

служб, місцевих формувань ЦЗ, місцевих
спеціалізованих служб ЦЗ);
утворення та забезпечення
функціонування структурних підрозділів з
питань ЦЗ органів місцевого
самоврядування;
розроблення (коригування):
планів реагування (дій) на надзвичайні
ситуації Чортківського району
планів цивільного захисту на особливий
період Чортківського району

5)

5.

6.

7.

утворення місцевих комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Організація створення на об’єктах
підвищеної небезпеки автоматизованих
систем раннього виявлення загрози
виникнення надзвичайних ситуацій та
оповіщення населення в зонах можливого
ураження і персоналу таких об’єктів
Надання методичної допомоги місцевим
органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування щодо
підготовки до осінньо-зимового періоду
Участь в:

органи місцевого самоврядування (за
згодою)

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, місцеві
спеціалізовані служби ЦЗ, органи
місцевого самоврядування (за згодою)
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, місцеві
спеціалізовані служби ЦЗ, органи
місцевого самоврядування (за згодою)
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, суб’єкти
господарювання

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)

І квартал

ІІ – ІІІ квартал

ІІІ – ІV квартал

І квартал
до 25 грудня

вересеньжовтень
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1)

2)

8.

1)

штабних тренуваннях з органами
управління цивільного захисту
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ щодо
переведення територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ з режиму функціонування в
мирний час на режим функціонування в
особливий період
штабних тренуваннях з органами
управління функціональної підсистеми:
запобігання надзвичайним ситуаціям і
ліквідації їх наслідків у підпорядкованих
організаціях, на підвідомчих об’єктах і
територіях (з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах
(складах) озброєння, ракет, боєприпасів і
компонентів ракетного палива, інших
вибухопожежонебезпечних об’єктах
Збройних Сил)
медичного захисту щодо запобігання та
реагування на медико-біологічні
надзвичайні ситуації природного
характеру (епідемії)
Здійснення комплексу організаційних і
практичних заходів щодо запобігання
виникненню:
пожеж у лісах, на торфовищах та
сільськогосподарських угіддях у
пожежонебезпечний період;

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, місцеві
спеціалізовані служби ЦЗ району

до 15 грудня (за
окремим планом)

військова частина А1915, органи
управління та сили районної ланки
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, органи
місцевого самоврядування, які
розташовані в зоні прогнозованого
ураження (за згодою)

за окремим
планом
Міноборони

органи управління та сили районної ланки
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, органи
місцевого самоврядування (за згодою)

за окремим
планом МОЗ

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
адміністрації, ДП «Чортківське лісове
господарство», сільськогосподарські
підприємства, Чортківський РВ
Управління ДСНС України у

лютий-травень
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2)

нещасних випадків із людьми на водних
об’єктах;

3)

надзвичайних ситуацій під час
проходження осінньо-зимового періоду на
підприємствах:
паливо-енергетичного комплексу;

житлово-комунального господарства та
об’єктах соціальної сфери і
інфраструктури

Тернопільській області, Чортківський
відділ поліції Головного управління
Національної поліції у Тернопільській
області (далі - Чортківський відділ поліції
ГУНП в області), органи місцевого
самоврядування (за згодою)
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
адміністрації, Чортківський РВ
Управління ДСНС України у
Тернопільській області, Чортківський
відділ поліції ГУНП в області, Чортківська
дільниця Регіонального офісу водних
ресурсів у Тернопільській області, органи
місцевого самоврядування (за згодою)

відділ містобудування, архітектури та
житлово комунального господарства
райдержадміністрації, відділ з питань
ЦЗН, РІ, ОР та ВПО райдержадміністрації,
РЕМ, управління з експлуатації газового
господарства, Чортківський РВ
Управління ДСНС України у
Тернопільській області, підприємства
паливно-енергетичного комплексу, органи
місцевого самоврядування (за згодою)
відділ містобудування, архітектури та
житлово комунального господарства
райдержадміністрації, відділ з питань

ІІ квартал

жовтень-грудень
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9.

Розвиток та технічна модернізація
місцевих автоматизованих систем
централізованого оповіщення

10. Проведення перевірок органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій щодо стану готовності:
1) пропуску льодоходу, повені та паводків

2)

місць масового відпочинку населення на
водних об’єктах.

ЦЗН, РІ, ОР та ВПО райдержадміністрації,
РЕМ, управління з експлуатації газового
господарства, підприємства житловокомунального господарства, об’єкти
соціальної сфери і інфраструктури,
Чортківський РВ Управління ДСНС
України у Тернопільській області, відділ з
питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
адміністрації, цех експлуатації об’єктів
зв’язку РЦТ № 143 ПАТ «Укртелеком»,
органи місцевого самоврядування (за
згодою

РВ Управління ДСНС України в області,
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, Чортківська
дільниця Регіонального офісу водних
ресурсів у Тернопільській області, органи
місцевого самоврядування (за згодою)
РВ Управління ДСНС України в області,
Чортківська дільниця Регіонального офісу
водних ресурсів у Тернопільській області,
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)

до 25 грудня

лютий – березень
(за окремим
планом)

січень-травень
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11. Організація та здійснення відповідно до
Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» у закладах
освіти підготовки до 2021 – 2022
навчального року
12. Визначення стану готовності:
1) державних – 100 відсотків, комунальних –
50 відсотків, об’єктових аварійнорятувальних служб і формувань, а також
аварійно-рятувальних служб громадських
організацій до дій за призначенням
2) підприємств, що належать до сфери
управління центральних органів
виконавчої влади, комунальних та інших
підприємств, установ та організацій, що
мають у віданні ліси і
сільськогосподарські угіддя, до їх
протипожежного захисту в
пожежонебезпечний період
13. Забезпечення та здійснення контролю за
техногенною і пожежною безпекою
складів озброєння, військової частини А1915, об’єктів, уточнення розрахунків зон
можливого ураження від
вибухонебезпечних предметів, які там
зберігаються, та подання їх до місцевих
органів виконавчої влади
14. Проведення командно - штабних
тренувань з органами управління і силами

Чортківський РВ Управління ДСНС
України в області, відділ освіти
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)

липень

Чортківський РВ Управління ДСНС
України в області, відділ з питань ЦЗН, РІ,
ОР та ВПО райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування (за згодою)

березень-травень

Чортківський РВ Управління ДСНС
України в області, ДП «Чортківське лісове
господарство», сільськогосподарські
підприємства, військова частина А1915

березень-червень

військова частина А1915 (за згодою),
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування, які розташовані в зоні
прогнозованого ураження, Чортківський
РВ Управління ДСНС України у
Тернопільській області

до 15 грудня (за
окремим планом)
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1)

2)

районної ланки територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ (із залученням евакуаційних
органів) щодо:
виконання завдань під час пропуску
льодоходу, повені та паводків;

виконання завдань під час несприятливих
погодних умов в осінньо-зимовий період

15. Проведення об’єктових тренувань
(навчань) щодо ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації у разі аварії на
хімічно небезпечному об’єкті
16. Проведення спеціальних об’єктових
навчань (тренувань) з питань цивільного
захисту
17. Функціональне навчання керівного складу
і фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, місцевих
органів виконавчої влади, підприємств,
організацій і установ у навчально-

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
лютий - березень
адміністрації, органи управління та сили
(за окремим
районної ланки територіальної підсистеми
планом)
ЄДСЦЗ, місцеві спеціалізовані служби ЦЗ,
органи місцевого самоврядування (за
згодою)
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
жовтень адміністрації, органи управління та сили
листопад (за
районної ланки територіальної підсистеми окремим планом)
ЄДСЦЗ, місцеві спеціалізовані служби ЦЗ,
органи місцевого самоврядування (за
згодою)
керівник ПрАТ «Агропродукт», РВ
ІІІ квартал
Управління ДСНС України у
Тернопільській області, відділ з питань
ЦЗН, РІ, ОР та ВПО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування (за
згодою)
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
до 25 грудня
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
протягом року
райдержадміністрації, РВ Управління
ДСНС України у Тернопільській області,
органи місцевого самоврядування (за
згодою)
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методичному центрі цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Тернопільської
області (далі –НМЦ ЦЗ та БЖД області),
18. Участь у зборах посадових осіб,
відповідальних за планування та
здійснення заходів цивільного захисту в
місцевих органах виконавчої влади
19. Участь у проведенні зборів керівників
хімічно небезпечних об’єктів із підготовки
формувань цивільного захисту до дій за
призначенням

20. Організація та участь у проведенні
районних заходів (змагання, семінари,
тренінги, збори, табори тощо),
спрямованих на популяризацію здорового
і безпечного способу життя та підвищення
рівня практичної підготовки дітей і
підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях:
1) проведення районних зборів змагань юних
рятувальників «Школа безпеки» пам’яті
учасника ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС Кудринського Л.О.
2) проведення районного етапу
Всеукраїнського конкурсу дитячої
творчості «Безпека в житті - життя у
безпеці»

керівник райдержадміністрації

РВ Управління ДСНС України у
Тернопільській області, відділ з питань
ЦЗН, РІ, ОР та ВПО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, на
територіях яких розташовані хімічно
небезпечні об’єкти, керівник ПрАТ
«Агропродукт»

РВ Управління ДСНС України у
Тернопільській області, відділ освіти,
сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації
РВ Управління ДСНС України у
Тернопільській області, відділ освіти,
сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації

жовтень (за
окремим планом
ДСНС)
ІІ
квартал
(за окремим
планом)

1-й етап: квітень
- травень;
2-й етап: травень
січень – травень
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відділи освіти, РВ Управління ДСНС
квітень – травень
України в Тернопільській області,
керівники навчальних закладів району
4)
відділ освіти райдержадміністрації, РВ
травень
Управління ДСНС України в
Тернопільській області, керівники
закладів дошкільної освіти району
5) проведення у закладах загальної середньої відділ освіти райдержадміністрації, РВ
квітень травень,
освіти району та в ПТУ Тижня знань з
Управління ДСНС України в
жовтень –
основ безпеки життєдіяльності
Тернопільській області, керівники
листопад
закладів загальної середньої та
професійно-технічної освіти району
6) проведення районних змагань дружин
РВ Управління ДСНС України в
липень – серпень
юних пожежних
Тернопільській області
21. Забезпечення використання зовнішньої та відділи освіти, з питань ЦЗН, РІ, ОР та
протягом року
внутрішньої соціальної реклами,
ВПО, культури та зв’язків з громадськістю
створення спеціальних тематичних рубрик райдержадміністрації, засоби масової
(сторінок) у друкованих засобах масової
інформації району, РВ Управління ДСНС
інформації з основних напрямів безпеки
України в Тернопільській області, органи
життєдіяльності і цивільного захисту,
місцевого самоврядування (за згодою)
проведення серед населення акцій
«Запобігти, врятувати, допомогти» та
«Герой рятівник року»
22. Створення місцевих пожежних команд та відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
до 25 грудня
добровільної пожежної охорони
райдержадміністрації, РВ Управління
ДСНС України в Тернопільській області,
органи місцевого самоврядування (за
згодою), підприємства, організації та
установи району
3)

проведення Дня цивільного захисту у
професійно-технічному училищі (далі –
ПТУ) та загальноосвітніх школах району
проведення Тижня безпеки дитини в
закладах дошкільної освіти району
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23. Навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях на підприємствах, в установах і
організаціях під час підготовки і
проведення спеціальних об'єктових
навчань і тренувань з питань цивільного
захисту
24. Навчання посадових осіб з питань
пожежної безпеки та проходження
спеціальної підготовки особами, які
залучаються підприємствами, установами,
організаціями до проведення інструктажів,
навчання та перевірки знань з питань
цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки
25. Організація та проведення державної
повірки засобів вимірювальної техніки
іонізуючого випромінювання на об’єктах
району
26. Розроблення та виготовлення навчальних,
навчально-наочних брошур, посібників,
буклетів, пам’яток з питань безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту

Начальник відділу з питань цивільного
захисту населення, розвитку інфраструктури,
оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами адміністрації

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою), суб’єкти
господарювання

протягом року
(за окремим
планом –
графіком)

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою), суб’єкти
господарювання

протягом року

відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
адміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою), суб’єкти
господарювання
відділ з питань ЦЗН, РІ, ОР та ВПО
адміністрації, РВ Управління ДСНС
України в Тернопільській області, органи
місцевого самоврядування (за згодою)

ІІ-ІІІ квартал
(за окремим
планом)
до 25 грудня

Борис ГУСАК

