
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
 

14.02.2019 № 58 

 

 

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Пирятинської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту у Полтавській області на 2019 рік 

 

 

           Відповідно до статей 36, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 130 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1076-р „Про 

затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік“, 

розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від                

10 січня 2019 року № 19 „Про План основних заходів цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Полтавської області на 2019 рік“, з метою організації виконання на території 

Пирятинської міської ради основних заходів цивільного захисту, виконком 

міської ради 

            

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Пирятинської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту на 2019 рік (далі – Заходи цивільного захисту), що додається. 

2. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи виконкому міської ради Педяшу Р.О.:  

2.1.  Інформувати про хід виконання Плану заходів управління з питань 

цивільного захисту обласної державної адміністрації щопівроку до                   

05.07.2019 року та  15.01.2020 року. 

2.2.  Інформувати про хід виконання Плану заходів виконавчий комітет 

Пирятинської міської ради до 15.01.2020 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради  Вараву М.В. 

 

Міський голова                                                                              О.РЯБОКОНЬ                                                



                                                                                  Додаток  

до рішення виконкому 

                                                                                                           міської ради 

                                                      від 14.02.2019 № 58 

 

 

План 

основних заходів з питань цивільного захисту Пирятинської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 

2019 рік 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Відповідальний Термін 

виконання 

Заходи з удосконалення Пирятинської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області 

1. Забезпечення придбання 

радіаційного та хімічного 

захисту 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради, 

відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

виконкому міської ради 

до 25 

грудня 

2. Уточнення переліку суб’єктів 

господарювання, що 

продовжують свою діяльність 

в особливий період 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

до 25 

грудня 

3. Організація заходів з 

поповнення фонду захисних 

споруд цивільного захисту 

відповідно до нормативних 

вимог, визначених 

законодавством 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

до 25 

грудня 

4. Проведення корегування 

інформації щодо місць 

розташування готових та 

обмежено готових захисних 

споруд, які призначені для 

укриття населення, на 

офіційних веб-ресурсах 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

до 25 

грудня 

5. Підготовка до осінньо-

зимового періоду 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

вересень-

жовтень 



Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за 

призначенням органів управління, сил та засобів Пирятинської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Полтавської області 

6. Уточнення планів реагування 

на надзвичайні ситуації 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

лютий 

7. Здійсненню комплексу заходів 

із запобігання виникненню 

пожеж у лісах та 

сільськогосподарських угіддях 

протягом пожежонебезпечного 

періоду 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

квітень-

жовтень 

8. Здійсненню комплексу заходів 

із запобігання виникненню 

нещасних випадків із людьми 

на водних об’єктах 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

ІІ квартал 

Заходу з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, 

пожежної безпеки цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям 

місцевого рівня 

9. Підготовка до контрольної 

перевірки Державною 

службою України з 

надзвичайних ситуацій 

виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових 

актів з питань цивільного 

захисту, техногенної і 

пожежної безпеки та 

діяльності аварійно-

рятувальних служб у 

Полтавській області 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

січень-

березень 

10. Проведення заходів щодо 

пропуску льодоходу, повені та 

паводків 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

лютий-

березень 

11. Проведення заходів щодо 

безпечного перебування у 

місцях масового відпочинку 

населення на водних об’єктах 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

травень-

червень 

12. Здійснення заходів щодо 

впровадження суб’єктами 

господарювання 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

до 25 

грудня 



автоматизованих систем 

раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

підвищеної небезпеки та 

оповіщення населення в зонах 

можливого ураження і 

персоналу таких об’єктів 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій за 

призначенням у разі виникнення надзвичайної ситуації 

13. Участь у функціональному 

навчанні керівного складу і 

фахівців підприємств, установ 

і організацій, діяльність яких 

пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів 

цивільного захисту у 

Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній 

громаді у навчально-

методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Полтавської 

області 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

до 25 

грудня 

14. Участь у зборах з головами 

комісій з питань ТЕБ і НС усіх 

рівнів,  керівниками 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

територіальних 

спеціалізованих служб 

цивільного захисту 

регіонального рівня,  

структурних підрозділів 

(фахівцями) з питань 

цивільного захисту 

райдержадміністрацій,  

міськвиконкомів та 

об’єднаних територіальних 

громад, членами регіональної 

комісії з питань ТЕБ і НС 

області. 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради, 

заступник міського голови 

діяльність якого пов’язана з 

цивільним захистом 

6-7 

лютого 

15. Участь у навчанні пожежної 

безпеки керівного складу і 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

до 25 

грудня 



фахівців підприємств, установ 

і організацій, діяльність яких 

пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів пожежної 

безпеки у Пирятинській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

 

16. Організація та проведення дня 

цивільного захисту, тижня 

знань з основ безпеки 

життєдіяльності, тижня 

безпеки дитини у закладах 

середньої та дошкільної освіти 

Пирятинської об’єднаної 

територіальної громади 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Пирятинської 

міської ради 

жовтень-

листопад 

17. Організація та проведення 

серед населення 

просвітницької роботи із 

запобіганню виникнення 

надзвичайних ситуацій 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради, 

загальний відділ та 

інформаційного 

забезпечення виконкому 

міської ради 

до 25 

грудня 

18. Організація та проведення 

громадських акцій „Запобігти, 

Врятувати, Допомогти“ 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

до 25 

грудня 

19. Організація та проведення 

шкільних, районних (міських) 

та участь в обласних етапах 

Всеукраїнського фестивалю 

дружин юних пожежних 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Пирятинської 

міської ради 

квітень-

вересень 

Заходи з розробки документації з питань цивільного захисту 

20. Розробка та затвердження 

плану евакуації населення у 

Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній 

громаді  

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

до 28 

лютого 

21. Розробка та затвердження 

плану цивільного захисту на 

особливий період у 

Пирятинській міській 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

до 28 

лютого 



об’єднаній територіальній 

громаді 

22. Уточнення та корегування 

інших нормативно правових 

документів з питань 

цивільного захисту 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

до 28 

лютого 

23. Розробка та затвердження 

плану роботи комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій Пирятинської міської 

ради 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

грудень 

24. Розробка та затвердження 

звіту про хід виконання 

основних заходів з питань 

цивільного захисту 

Пирятинської міської ланки 

територіальної підсистеми 

єдиної державної системи 

цивільного захисту у 2019 році 

головний спеціаліст з 

питань цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради 

грудень 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                           Л.В.Кочур   
 

 

 

 


