ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
03 січня 2020 року № 2
ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Козелецького району на 2020 рік
№
з/п
1.

2

3

Хто залучається
Термін
(з ким проводиться)
проведення
І. Збори керівного складу та посадових осіб з питань цивільного захисту
Збір керівного складу цивільного захисту Департамент з питань цивільного Голова районної комісії з питань Січень-лютий
області з підведення підсумків роботи у 2019 захисту та оборонної роботи ТЕБ та НС, відділ взаємодії з 2020 року
році та визначення завдань на 2020 рік облдержадміністрації
правоохоронними
органами,
(прийняти участь)
Управління ДСНС України у оборонної і мобілізаційної роботи
Чернігівській області
та цивільного захисту
Заходи

Хто організовує

ІІ. Заходи щодо удосконалення ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Козелецького району
районні до 01 грудня
Забезпечення
закінчення
проведення Відділ взаємодії з правоохоронними Райдержадміністрація,
органами,
оборонної
і
управління,
відділи
підприємства
та
інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту.
Звірка
електронного
та мобілізаційної роботи та цивільного організації
документального обліку захисних споруд захисту)
Районний відділ Управління ДСНС
цивільного захисту
України у Чернігівській області
сільські, до 25 грудня
Створення
матеріального
резерву Відділ взаємодії з правоохоронними Райдержадміністрація,
органами,
оборонної
і
селищні
та
міська
ради
об’єднані
місцевого та об’єктового рівнів
мобілізаційної роботи та цивільного громади, підприємства, установи та
захисту
організації
Районний відділ Управління ДСНС
України у Чернігівській області

2
1
№
з/п
4

5

2

4
5
Хто залучається
Термін
Заходи
Хто організовує
(з ким проводиться)
проведення
Відділ
взаємодії
з
правоохоронними
Райдержадміністрація,
сільські,
до
25 грудня
Уточнення
переліку
суб’єктів
оборонної
і селищні та міська ради об’єднані
господарювання, що продовжують свою органами,
мобілізаційної
роботи
та
цивільного
громади
діяльність в особливий період
захисту
ІІІ. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
Здійснення комплексу організаційних і
практичних заходів щодо запобігання
виникненню:
1) пожеж у лісах, на торфовищах та Відділ взаємодії з правоохоронними Лісогосподарські
підприємства, Квітень-жовтень
сільськогосподарських угіддях протягом органами,
оборонної
і сільгосппідприємства
пожежонебезпечного періоду
мобілізаційної роботи та цивільного
захисту
Районний відділ Управління ДСНС
України у Чернігівській області
Відділ
економічного
та
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
2) нещасних випадків з людьми на водних Відділ взаємодії з правоохоронними Остерський рятувальний пост
Квітень-травень
об’єктах
органами,
оборонної
і
мобілізаційної роботи та цивільного
захисту
Районний відділ Управління ДСНС
України у Чернігівській області
3) надзвичайних ситуацій під час
проходження осінньо-зимового періоду на
підприємствах:

3

3
1
№
з/п

2

3

Заходи

Хто організовує

паливо-енергетичного комплексу

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

6

Міністерство енергетики та захисту
довкілля
України,
ДСНС,
Департамент
житловокомунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу
облдержадміністрації
Департамент з питань цивільного
захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації
Мінрегіон, ДСНС, Департамент
житлово-комунального
господарства
та
паливноенергетичного
комплексу
облдержадміністрації
Департамент з питань цивільного
захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації

4
Хто залучається
(з ким проводиться)
Райдержадміністрація,
сільські,
селищні та міська ради об’єднані
громади, підприємства, установи та
організації

5
Термін
проведення
Жовтеньгрудень

Райдержадміністрація,
сільські,
селищні та міська ради об’єднані
громади, підприємства, установи та
організації

Жовтеньгрудень

ІV. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів
ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Козелецького району
Проведення:
Департамент з питань цивільного Райдержадміністрація,
1) штабних тренувань з органами управління захисту та оборонної роботи відділ взаємодії з правоохоронними
та силами цивільного захисту ланки
облдержадміністрації
органами,
оборонної
і
територіальної підсистеми єдиної державної Управління ДСНС України у мобілізаційної роботи та цивільного
системи цивільного захисту (із залученням
Чернігівській області
захисту,
районний
відділ
органів з евакуації) щодо:
Управління ДСНС України у
Чернігівській області, підприємства
установи та організації
виконання завдань під час пропуску
20 лютого
льодоходу, повені та паводків
виконання завдань у складних умовах
08 жовтня
осінньо-зимового періоду

4
1
№
з/п

2

3

Заходи

Хто організовує

4
Хто залучається
(з ким проводиться)

виконання завдань із запобігання та
ліквідації пожеж у лісових масивах, на
торфовищах та екосистемах під час
пожежонебезпечного періоду
2) штабного тренування з органами
управління
цивільного
захисту
територіальної підсистеми Чернігівської
області
єдиної
державної
системи
цивільного захисту (із залученням органів з
евакуації) щодо переведення територіальної
підсистеми єдиної державної системи
цивільного
захисту
з
режиму
функціонування в мирний час на режим
функціонування в особливий період

7

5
Термін
проведення
19 березня

Департамент з питань цивільного
захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації
Управління ДСНС України у
Чернігівській області

Райдержадміністрація,
відділ
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної
і
мобілізаційної роботи та цивільного
захисту,
районний
відділ
Управління ДСНС України у
Чернігівській області, підприємства
установи та організації, сільські,
селищні та міська ради об’єднані
громади, підприємства, установи та
організації, медична служба

10 червня

3) спеціального навчання (тренування) з
формуваннями медичної спеціалізованої
За окремим
служби цивільного захисту (з надання
планом
екстреної медичної допомоги постраждалим Міноборони, ДСНС
у разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру)
V. Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки,
цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на місцевому рівні
Організація та здійснення контролю за
Департамент з питань цивільного Козелецьке
відділення
поліції Останній
станом готовності автоматизованої системи
захисту та оборонної роботи Станційно-лінійна дільниця №6 вівторок
централізованого оповіщення:
облдержадміністрації
смт. Козелець КТЦ № 231 м. кожного місяця
- «Сигнал ВО»
Чернігів,
відділ
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної і мобілізаційної роботи
та цивільного захисту

5
1
№
з/п
8

9

10

11

2
Заходи

3

4
5
Хто залучається
Термін
Хто організовує
(з ким проводиться)
проведення
ДСНС
Чернігівська
філія
ПАТ Листопад
Департамент з питань цивільного «Укртелеком»,
станційно-лінійна
захисту та оборонної роботи дільниці №6 смт. Козелець КТЦ №
облдержадміністрації
231 м. Чернігів
Управління ДСНС України у
Чернігівській області

4)
перевірки
стану
готовності
загальнодержавної,
територіальних,
місцевих
автоматизованих
систем
централізованого оповіщення, спеціальних,
локальних та об’єктових систем оповіщення
з включенням електросирен та інших
технічних засобів оповіщення і доведенням
до відома населення навчальної інформації у
сфері цивільного захисту через засоби
масової інформації
Забезпечення та здійснення контролю за Департамент з питань цивільного Командування в/ч А0665
до 15 грудня
техногенною
і
пожежною
безпекою захисту та оборонної роботи
арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, облдержадміністрації
боєприпасів і компонентів ракетного палива, Управління ДСНС України у
інших вибухо- і пожежонебезпечних Чернігівській області
об’єктів Збройних Сил України, уточнення
та подання місцевим органам виконавчої
влади розрахунків зон можливого ураження
внаслідок
вибуху
вибухонебезпечних
предметів, які зберігаються на зазначених
об’єктах
VІ. Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів
цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
Проведення навчання керівного складу і
Навчально-методичний центр
Райдержадміністрація, виконавчі
Відповідно до
фахівців, діяльність яких пов’язана з
цивільного захисту та безпеки
комітети сільських, селищних рад
плану
організацією заходів цивільного захисту в
життєдіяльності Чернігівської
(об’єднаних громад) підприємства,
комплектування
навчально-методичних центрах сфери
області
установи, організації
цивільного захисту
Організація та проведення:

6
1
№
з/п

2

3

Заходи
1) зборів з керівниками підрозділів
(працівниками) з питань цивільного захисту
щодо організації та здійснення заходів
цивільного захисту місцевих органів
виконавчої влади

2)

показового

навчання

на

базі

ДП

4
Хто залучається
Хто організовує
(з ким проводиться)
ДСНС України,
Відділ взаємодії з правоохоронними
Управління ДСНС України у органами,
оборонної
і
Чернігівській області
мобілізаційної роботи та цивільного
Департамент з питань цивільного захисту
захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації
Навчально-методичний
центр
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
Чернігівської
області
Департамент з питань цивільного Лісогосподарські
підприємства

5
Термін
проведення
Жовтень

Березень

7
1
№
з/п

2

3

Заходи

Хто організовує

«Остерське лісове господарство» та ДП
«Остерський військовий лісгосп» на тему:
«Запобігання виникненню та гасіння пожеж
у лісових масивах»

захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації
Управління ДСНС України у
Чернігівській області
Навчально-методичний
центр
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
Чернігівської
області
Чернігівське обласне управління
лісового
та
мисливського
господарства

3) Дня цивільного захисту, Тижня знань з
основ безпеки життєдіяльності, Тижня
безпеки дитини у закладах загальної
середньої,
професійно-технічної
та
дошкільної освіти

Управління
освіти
облдержадміністрації
Управління ДСНС
Чернігівській області

4) серед населення просвітницької роботи
із запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, пов’язаних з небезпечними
інфекційними захворюваннями, масовими
неінфекційними
захворюваннями
(отруєннями)

Управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
Управління
освіти
та
науки
облдержадміністрації
Головне
управління
Держпродспоживслужби
у
Чернігівській області

4
Хто залучається
(з ким проводиться)

5
Термін
проведення

району
Головний
спеціаліст
відділу
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної
і
мобілізаційної роботи та цивільного
захисту,
фахівці
з
питань
цивільного
захисту
сільських,
селищних,
рад
об’єднаних
територіальних громад (у порядку
рекомендації)

Загальноосвітні
навчальні
науки заклади,
професійно-технічні
навчальні
заклади,
дошкільні
України у навчальні заклади
та

Квітень –
травень

Жовтень листопад

Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
Чернігівської
області
Районні лікувальні заклади
Районні заклади освіти
Районні заклади санепідслужби
Відділ освіти, культури і туризму,
сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
Управління Держпродспоживслужби
у Козелецькому районі

до 15 грудня

8
1
№
з/п

2

3

Заходи

Хто організовує

5) заходів з популяризації культури
безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді
шляхом: проведення шкільних, районних
(міських), обласних змагань, навчальнотренувальних зборів і організації навчальних
таборів;

Управління ДСНС України у
Чернігівській області
Управління
освіти
та
науки
облдержадміністрації
Навчально-методичний
центр
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
Чернігівської
області
6) громадських акцій “Запобігти. Врятувати. Управління ДСНС України у
Чернігівській області
Допомогти” та “Герой – рятувальник року”
Управління
освіти
та
науки
облдержадміністрації
Навчально-методичний
центр
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
Чернігівської
області
7) всеукраїнського фестивалю дружин Управління ДСНС України у
юних пожежників
Чернігівській області
Управління
освіти
та
науки
облдержадміністрації
Навчально-методичний
центр
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
Чернігівської
області

Начальник відділу взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної і мобілізаційної
роботи та цивільного захисту
районної державної адміністрації

4
Хто залучається
(з ким проводиться)
Районний відділ Управління ДСНС
України у Чернігівській області
Районні заклади освіти
Відділ освіти, культури і туризму,
сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації

5
Термін
проведення
до 15 грудня

Районний відділ Управління ДСНС
України у Чернігівській області
Районні заклади освіти
Відділ освіти, культури і туризму,
сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації

до 15 грудня

Районний відділ Управління ДСНС
України у Чернігівській області
Районні заклади освіти
Відділ освіти, культури і туризму,
сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації

Квітеньвересень

Михайло КОВАЛІВСЬКИЙ

