
РУБРИКА 
«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

НА САЙТІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ



Моніторинг рубрики 
«Цивільний захист»

на веб-сайтах територіальних громад

1. Кількість територіальних громад області – 55

2. Наявність власних веб-сайтів – 55

3. Наявність рубрик «Цивільний захист», «БЖД»,
«Надзвичайна ситуація», «Пожежна безпека» і т.п.- 24



Title Lorem Ipsum

Відсутня будь яка інформація 
про Цивільний захист або БЖД



Title Lorem Ipsum

Рубрика - Цивільний захист в 
нижній колонці сайту



Title Lorem Ipsum

Електронне посилання 
не активне



Title Lorem Ipsum

Рубрика Цивільний захист –
містить тільки просвітницьку 
інформацію, поради, пам'ятки



Title Lorem Ipsum



Title Lorem Ipsum

Вказано 5 
електронних посилань –
з них 1 не активне



Типова схема рубрики Цивільний захист

ЦИВІЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ

Навчання населення

діям у НС

Захисні споруди

Оповіщення та інформування

населення

Евакуація

Потенційно-небезпечні об'єкти 

громади

Рятувальники громади

БЖД в освіті

Місцева комісія з ПТЕБ та НС

Пункти обігріву

Консультаційні пункти питань 

ЦЗ, місце їх розташування Пам'ятки, буклети, 

рекомендації

Інформація про захисні 

споруди Карта захисних споруд або 

місце розташування укриття

Організація оповіщення

населення
Сигнали оповіщення

Інформація про евакуацію 

населення
Збірний пункт евакуації

Потенційно-небезпечні об'єкти 

(ПНО, ОПН) Перелік потенційно-

небезпечних об'єктів 

(ПНО,ОПН)

Місцева пожежна 

команда (МПК)
Добровольці

Базові заклади з ЦЗ та БЖД
Гуртки рятувальної справи

Положення

Протоколи засідань

Пункти обігріву



Меню підрубрики 
(з наповненням)

Навчання населення

діям у НС

Консультаційні пункти питань ЦЗ, 

місце їх розташування
Пам'ятки, буклети, рекомендації



Меню підрубрики 
(без наповнення  - тільки ел. посилання )

Захисні споруди

Інформація про захисні 

споруди
Карта захисних споруд або місце 

розташування укриття

ел.посилання на сайт ГУ ДСНС України

У Тернопільській області

https://tr.dsns.gov.ua

https://tr.dsns.gov.ua/ua/Struktura.html


Порядок заповнення рубрики 
Цивільний захист

1. Відповідальна особа (ВО) за адміністрування сайту Громади отримує вказівку
про створення рубрики.

2. Ввівши логін та пароль, ВО заходить на сторінку керування сайтом, де додає
(у разі відсутності) у Головне меню сайту позицію (рубрику) «Цивільний
захист».

3. ВО створивши підменю за зразком (представлено вище), зберігає дані –
структура готова.

Наповнення може здійснюється як відповідальною особою за ведення сайту так і
безпосередньо особою відповідальною за цивільний захист (при наданні їй
відповідних прав керування сайтом). Дані зберігаються на сервері Громади або
сервері Платформи, яка надала сайт (комерційна/некомерційна).

Методист НМЦ ЦЗ та БЖД або фахівець РУ ГУ ДСНС надає інформацію для
заповнення Рубрики, здійснює методичне керівництво.



Основні переваги рубрики
• типова структура для всіх незалежно від дизайну сайту
• (полегшує обмін досвідом)
• висвітлення потрібної і корисної електронної інформації для населення
• інформація зберігається завжди, незалежно від того чи змінилась

(звільнилась) посадова особа відповідальна за цивільний захист громади чи
ні

• при призначенні (утворенні) штатних одиниць, вже є готові дані по напрямках
роботи з цивільного захисту (структура та наповнення - як посадова
інструкція фахівця з цивільного захисту)

• через електронне посилання – відвідуються веб-сайти ГУ ДСНС та НМЦ ЦЗ та
БЖД

• є можливість висвітлити на сайті роботу рятувальників ГУ ДСНС області, НМЦ
ЦЗ та БЖД або ін. рятувальних формувань – (так звана робота зі ЗМІ) – при
цьому інформація актуальна і не зникає, як в розділі «НОВИНИ»

• рятувальники Тернопільської області (підрозділи ДСНС) поширюють
інформацію з громад в себе на сторінках соціальних мереж


