
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "____"_____________ 20___ року                            №______ 

 

Про основні заходи цивільного 

захисту міста на 2021 рік 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                                    

частиною  другою статті 19 Кодексу цивільного захисту України, відповідно 

до  пункту  3 статті  36  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи 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 січня 2021 року                     

№ 10-р «Про основні заходи цивільного захисту області на 2020 рік», 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту міста на 

2021 рік (додається). 

2. Начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту міста: 
1) розробити відповідні плани роботи з конкретизацією завдань і 

заходів, з визначенням конкретних термінів виконання, відповідальних та 

безпосередніх виконавців, обсягів і джерел їх фінансування; 

2) протягом року організовувати і забезпечувати контроль за ходом 

виконання вищезазначених документів і планів; 

3) доповіді про виконання запланованих заходів, затверджених даним 

рішенням, надавати виконавчому органу Кропивницької міської ради, до 

повноважень якого належить реалізація державної політики у сфері 

цивільного захисту на території міста Кропивницького, за перше півріччя до 

20 червня 2021 року, за рік - до  20 грудня 2021 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 
 

 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 
Олександр Безеда 35 83 19 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької  міської ради  

« ___ » _____________ 2021 року № ____ 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту міста на 2021 рік 
 

№ 
з/п 

Заходи Відповідальні Термін 
виконання 

1 2 3 4 
І. Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту міста 

1 Розробка та коригування документації, що регламентує роботу 
місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту міста Кропивницького (далі – місцева ланка) у 
зв’язку з реформуванням  виконавчого органу Кропивницької 
міської ради, до повноважень якого належить реалізація державної 
політики у сфері цивільного захисту на території міста: 
- положення про місцеву ланку територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту міста Кропивницького; 
- утворення формувань цивільного захисту; 
- утворення спеціалізованих служб цивільного захисту міста; 
- положення про міську комісію з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій; 
- положення про міську комісію з питань евакуації; 
- документи, що регламентують організацію радіаційно – 

хімічного контролю та спостереження на території міста; 
- планів реагування органів управління та сил цивільного захисту 

місцевої ланки на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру у мирний час та на особливий період; 

- розробка Програми цивільного захисту міста 

Виконавчий орган Кропивницької 

міської ради, до повноважень 

якого належить реалізація 

державної політики у сфері 

цивільного захисту на території 

міста 

Протягом року 

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

Підприємства, установи та 

організації усіх форм власності і 

підпорядкування, Кропивницький 

міськрайонний відділ У ДСНС 

України в Кіровоградській області 

Протягом року 



2 

Продовження додатка 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

3 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 

Кропивницький міськрайонний відділ 

У ДСНС України в Кіровоградській 

області, суб'єкти господарювання до 

сфери управління яких належать 

об'єкти підвищеної небезпеки 

Протягом року 

ІІ. Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів місцевої ланки територіальної системи 
цивільного захисту 

1 Участь у  штабних тренуваннях з органами управління цивільного 
захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Кіровоградської області щодо переведення 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту Кіровоградської області з режиму функціонування в 
мирний час на режим функціонування в особливий період 

Виконавчий орган Кропивницької 

міської ради, до повноважень якого 

належить реалізація державної 

політики у сфері цивільного захисту 

на території міста, органи управління 

міської ланки  
 

 

  ІІІ квартал 

 

2 Участь у  штабних тренуваннях з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Кіровоградської області щодо 

виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду 

Виконавчий орган Кропивницької 

міської ради, до повноважень якого 

належить реалізація державної 

політики у сфері цивільного захисту 

на території міста, органи управління 

міської ланки  
 

  Жовтень 

 

3 Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню 

нещасних випадків з людьми на водних обєктах 

Кропивницький міськрайонний відділ 

У ДСНС України в Кіровоградській 

області, виконавчий орган 

Кропивницької міської ради, до 

повноважень якого належить 

реалізація державної політики у сфері 

цивільного захисту на території міста  

Протягом літнього 
періоду 

4  Здійснення комплексу заходів  щодо запобігання виникненню 

пожеж у лісопарках 

Головне управління житлово – 

комунального господарства, 

балансоутримувачі зелених насаджень 

 

 Протягом року 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23


3 

Продовження додатка 

 

 

 

1 2 3 4 

5 Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового 

періоду на підприємствах паливо-енергетичного комплексу, 

житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної 

сфери та інфраструктури  

Головне управління житлово – 

комунального господарства, 

виконавчий орган Кропивницької 

міської ради, до повноважень якого 

належить реалізація державної 

політики у сфері цивільного захисту 

на території міста 

 

 

Протягом року 

ІІІ. Заходи з контролю за станом впровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, 
цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям 

1 Проведення роботи з підготовки місцевої ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Кіровоградської області до контрольної перевірки комісією ДСНС 

України щодо виконання вимог законів та інших нормативно-

правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, 

цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб 

Виконавчий орган Кропивницької 

міської ради, до повноважень якого 

належить реалізація державної 

політики у сфері цивільного захисту 

на території міста, Кропивницький 

міськрайонний відділ У ДСНС 

України в Кіровоградській області, 

органи управління міської ланки  

Березень - квітень 

    

    

    

2 Організація та здійснення перевірки щодо виконання вимог 
законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної 
та пожежної безпеки, цивільного захисту у закладах освіти щодо 
підготовки до 2021-2022 навчального року 
 
 

Кропивницький міськрайонний відділ 

У ДСНС України в Кіровоградській 

області, управління освіти 

 

Липень 



4 

Продовження додатка 

 

 

1 2 3 4 

      3 Участь у комплексній перевірці стану готовності до використання 
за призначенням загальнодержавної системи централізованого 
оповіщення із доведенням до населення навчальної інформації у 
сфері цивільного захисту через засоби масової інформації 

Виконавчий орган Кропивницької 

міської ради, до повноважень якого 

належить реалізація державної 

політики у сфері цивільного захисту 

на території міста 

Щокварталу (за 
окремим графіком) 

4 Перевірка стану готовності місцевої ланки до роботи (дій) в 
осінньо-зимовий період 

Виконавчий орган Кропивницької 

міської ради, до повноважень якого 

належить реалізація державної 

політики у сфері цивільного захисту 

на території міста, Кропивницький 

міськрайонний відділ У ДСНС 

України в Кіровоградській області 

 

Вересень - жовтень 

ІV. Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення 

 1 Підготовка керівного складу органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій на Курсах удосконалення 

керівних кадрів 3-ї категорії навчально – методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської 

області 

Курси удосконалення керівних кадрів 

3-ї категорії навчально – методичного 

центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Кіровоградської 

області 

Протягом року 
(за окремим 

графіком) 

2 Організація та проведення міського етапу Всеукраїнського 
фестивалю Дружин юних пожежних 

Кропивницький міськрайонний 

відділ У ДСНС України в 

Кіровоградській області 

Протягом року 
(за окремим 

графіком) 

3 Організація та проведення у загальноосвітніх, професійно- 

технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного 

захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня 

безпеки дитини 

Кропивницький міськрайонний відділ 

У ДСНС України в Кіровоградській 

області, управління освіти, управління 

охорони здоров'я  

Травень, листопад 



5 

Продовження додатка 

 

 

1 2 3 4 

4 Використання зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, 

створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у газетах і 

журналах з основних напрямків безпеки життєдіяльності; 

проведення акцій “Запобігти, врятувати, допомогти”, “Герой- 

рятувальник року ” 

Кропивницький міськрайонний 

відділ У ДСНС України в 

Кіровоградській області 

Протягом року 

5 Організація та проведення показового навчання з питань 
цивільного захисту на базі одного з підприємств, що входить  

до складу міської ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Кіровоградської області 

 

Виконавчий орган Кропивницької 

міської ради, до повноважень якого 

належить реалізація державної 

політики у сфері цивільного захисту 

на території міста, Кропивницький 

міськрайонний відділ 

У ДСНС України в Кіровоградській 
області, органи управління міської 

ланки  

 

До 25 грудня 

 

 

 
 

Начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення                                                                                          Сергій КОВАЛЕНКО 
 

 


