
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 

                                                                           24 грудня 2013 
                                                                           № 721 

 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  

реалізації завдань  цивільного захисту  
міста у 2014 році 

 

І. Головним завданням цивільного захисту міста на 2014 рік вважати 
підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного захисту 
міста до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій  мирного часу 
та в особливий період. 

Основні зусилля в ході реалізації головного завдання зосередити на: 
плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів 

цивільного захисту з метою досягнення прийнятних рівнів ризику 
виникнення надзвичайних ситуацій; 

забезпеченні достатнього фінансування з міського бюджету 
профільних програм у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки; 

підвищенні ефективності діяльності комунального підприємства 
«Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба» (15-80), об’єктових 
спеціалізованих аварійних бригад (тепло-, електро-, газо-, водопостачання) та 
підрозділів 1 ДПРЗ  У ДСНС України в Кіровоградській області. 

ІІ. Виходячи з головного завдання та основних напрямків діяльності у 
сфері цивільного захисту у 2014 році, з метою забезпечення досягнення 
відповідних позитивних кінцевих результатів визначити такі завдання: 

керівникам виконавчих органів місцевого самоврядування, 
спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та 
організацій міста – начальникам цивільного захисту усіх рівнів:  

проаналізувати до 01 березня 2014 року  стан виконання заходів 
цивільного захисту у 2013 році,  визначити своїми рішеннями конкретні  
завдання на 2014 рік; 

здійснювати перевірку готовності систем оповіщення щокварталу з 
доведенням інформації до населення та практично застосовувати під час 
навчань та у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій; 

забезпечити створення і своєчасне поповнення матеріальних резервів 
для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій згідно з визначеними 
нормами; 

вживати заходів щодо влаштування на об’єктах підвищеної небезпеки 
локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 
сполученнях із системами централізованого оповіщення (на об’єктах ІI та           
ІII ступенів хімічної небезпеки); 

  провести об’єктові навчання з цивільного захисту за тематикою 
можливих для цього об’єкта надзвичайних ситуацій із відпрацюванням 
конкретних заходів з ліквідації відповідних надзвичайних ситуацій; 
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вживати заходів щодо забезпечення персоналу хімічно-небезпечних 
об’єктів, працівників підприємств та непрацюючого населення, яке проживає 
у прогнозованих зонах хімічного забруднення, засобами хімічного захисту 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року      
№ 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового 
складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного 
захисту”; 

здійснювати тренування евакоорганів при проведенні командно-
штабних та інших навчань щодо організації відселення із зон надзвичайних 
ситуацій у мирний час та в особливий період; 

забезпечити виконання заходів щодо проведення у 2014 році технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту; 

забезпечити у встановлені терміни підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації 100% керівних кадрів і фахівців органів управління і 
сил цивільного захисту, збільшення охоплення населення навчанням 
способам захисту від надзвичайних ситуацій;  

керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради та 
підприємств і організацій, на базі яких утворені спеціалізовані служби 
цивільного захисту міста,  забезпечити оновлення документації відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

 

Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Кіровоградської міської ради:  

 

забезпечити координацію дій щодо безумовного виконання основного 
завдання у сфері  цивільного захисту міста та пріоритетних завдань  на      
2014 рік з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту шляхом 
створення гарантій безпечної життєдіяльності людей, захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
розв’язання проблем, пов’язаних з надвисоким техногенним навантаженням 
та імовірним виникненням небезпечних природних явищ; 

вжити дієвих заходів щодо надання оперативної допомоги населенню в 
разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій; 

проводити роботу щодо фінансування та матеріально-технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних служб, які утримуються за рахунок 
коштів відповідних бюджетів; 

   проводити відповідну роботу щодо виділення коштів на виконання 
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 
2014 рік; 

проводити заходи щодо забезпечення населення в зоні впливу 
небезпечних факторів, при виникненні надзвичайних ситуацій на потенційно 
небезпечних об’єктах, засобами індивідуального захисту згідно з вимогами 
постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року   № 1200 “Про 
затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу 
невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”; 

здійснювати супровід та реалізацію комплексу організаційних, 
інженерно-технічних та інших профілактичних робіт, передбачених місцевими 
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програмами запобігання негативному впливу небезпечних гідрологічних явищ 
та їх зменшення; 

 посилити координацію роботи щодо реального накопичення 
матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для забезпечення 
проведення невідкладних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків будь-
яких надзвичайних ситуацій, а також виробів медичного призначення та 
профілактики інфекційних захворювань; 

забезпечити готовність сил цивільного захисту, спеціалізованих 
формувань до ефективного проведення рятувальних та інших невідкладних 
робіт, оперативність їх застосування в особливий період і в умовах можливих 
терористичних проявів, удосконалення процесу управління ними при 
виконанні завдань за призначенням; 

приділити увагу відпрацюванню питань приведення органів 
управління цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в умовах 
надзвичайних ситуацій та переведення їх з мирного у воєнний стан; 

забезпечити підтримання в належному стані міського пункту 
управління  начальника цивільного захисту міста (будівля Кіровоградської 
міської ради,  кімнати 415, 416); 

забезпечити вдосконалення зв’язку міського пункту управління з 
об’єктами національної економіки, які продовжують виробничу діяльність в 
особливий період; 

забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
кадрів цивільного захисту відповідно до сучасних вимог галузі; 

взяти участь (у межах компетенції) в заходах з антитерористичної  
діяльності (спеціальних навчаннях та тренуваннях тощо) за планами штабу 
антитерористичного центру при управлінні СБУ в Кіровоградській області, а 
також у заходах з оперативної підготовки, що плануються штабом 
оперативного командування «Південь» Збройних Сил України; 

забезпечувати протягом року тісну взаємодію із засобами масової 
інформації, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати територіальну 
громаду міста про стан захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. 

 
Оперативно-рятувальній (протипожежній) спеціалізованій службі 

цивільного захисту міста (Кіровоградський міський відділ У ДСНС 
України в Кіровоградській області):  

 

 забезпечити координацію роботи щодо реалізації державної політики 
у сфері цивільного захисту на 2014 рік шляхом забезпечення надійних 
гарантій безпечної життєдіяльності людей, досягнення достатнього рівня 
захисту населення і територій від будь-яких надзвичайних ситуацій; 

організувати заходи щодо забезпечення  необхідними приладами і 
засобами індивідуального захисту підрозділів, призначених для виконання 
робіт в умовах радіаційного та хімічного зараження території, здійснення 
заходів дегазації, дезактивації та дезінфекції території, будівель, техніки і 
санітарної обробки людей та знезараження одягу; 
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відкоригувати та погодити з виконавчими органами місцевого 
самоврядування в місті:  

а) у лютому 2014 року - план протипаводкових заходів та пропуску 
льодоходу;  

б) у квітні 2014 року - плани протипожежних та протиепідемічних 
заходів у місті;   

в) у жовтні 2014 року - плани підготовки до дій в екстремальних 
осінньо-зимових умовах 2014/2015 року; 

продовжити роботу щодо забезпечення ефективного постійного 
обов’язкового обслуговування державними аварійно-рятувальними 
службами об'єктів і окремих територій, визначених постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1214 “Про затвердження 
переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та 
обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними 
службами”; 

взяти участь (у межах компетенції) у заходах із                       
антитерористичної діяльності (спеціальних навчаннях та тренуваннях тощо) 
за планами штабу антитерористичного центру при управлінні СБУ в 
Кіровоградській області, а також у заходах щодо оперативної підготовки 
Збройних Сил України, які плануються штабом оперативного командування 
«Південь»; 

продовжити разом з органами місцевого самоврядування щорічне 
проведення  Всеукраїнської  акції  «Герой-рятувальник року»,  запровадити  в  
місті громадську акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти», організувати та 
забезпечити широке анонсування і висвітлення ходу проведення зазначених 
акцій; 

взяти активну участь у проведенні Всеукраїнського збору-змагання 
юних рятувальників “Школа безпеки”, створенні циклу телевізійних та 
радіопередач, соціальної реклами про основні вимоги безпеки 
життєдіяльності з урахуванням особливостей аудиторії. 

відповідно до ст. 35 Кодексу цивільного захисту України та наказу 
МНС України від 06 серпня 2002 року №186 щоквартально проводити 
практичні заняття з позаштатною розрахунково – аналітичною групою (РАГ) 
щодо прогнозування радіаційної, хімічної та біологічної обстановки з 
урахуванням реальних метеоданих. 

посилити державний нагляд та контроль за станом цивільного 
захисту, техногенної і пожежної безпеки, реалізації заходів захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій;  

посилити контроль та забезпечити координацію роботи щодо 
реального накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах 
відповідно до затвердженої номенклатури, а також поповнення запасів 
лікарських засобів, виробів медичного призначення та підтримання 
санітарно-епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій і 
профілактики інфекційних захворювань; 

продовжити паспортизацію об’єктів підвищеної небезпеки та 
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внесення відповідної інформації про них до Державного реєстру; 
здійснювати контроль за ходом ідентифікації та декларуванням 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки та вносити відповідну інформацію 
про них до Державного реєстру. 

 

Спеціалізованій службі охорони громадського порядку цивільного 
захисту міста (Кіровоградський міський відділ УМВС України в 
Кіровоградській області):  
 

забезпечити готовність органів управління і сил щодо охорони 
громадського порядку, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних та 
культурних цінностей, районів і осередків можливих аварій, катастроф та 
інших надзвичайних ситуацій; 

забезпечити проведення експертної оцінки небезпечних вантажів і 
погодження умов для їх безпечного перевезення автомобільним транспортом 
та виконання спільних заходів оперативного реагування на надзвичайні 
ситуації.  

 

Спеціалізованій медичній службі цивільного захисту міста 
(управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради):  

 

забезпечити готовність пересувних та стаціонарних станцій санітарної 
обробки людей на випадок біологічного (бактеріологічного) та інших видів 
зараження (забруднення), вжити заходів щодо удосконалення системи 
лабораторних досліджень на невідомі небезпечні і спеціальні отруйні хімічні 
речовини; 

забезпечити матеріально-технічне дооснащення медичних формувань 
Державної служби медицини катастроф відповідним майном та виробами 
медичного призначення визначеної номенклатури та здійснювати заходи 
щодо мінімізації та ліквідації їх медико-санітарних наслідків; 

продовжити роботу щодо створення, накопичення та зберігання 
відомчого і регіональних резервів лікарських засобів, виробів медичного 
призначення (вакцин, сироватки), медичного обладнання на випадок 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

забезпечити встановлення автономних джерел електропостачання в 
усіх закладах охорони  здоров'я відповідно до вимог ДБН В. 2.5-23-2003. 

 

Спеціалізованим службам торгівлі та харчування, та 
спеціалізованій службі транспортного забезпечення цивільного захисту 
міста (управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення, управління розвитку транспорту та зв’язку):  

 

 перевірити та поновити угоди із суб’єктами господарської діяльності по 
наданню послуг з проведення санітарної обробки людей, одягу та  
транспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру; 



 6 

уточнити перелік місць розміщення та харчування тимчасово 
відселеного населення при виконанні евакуаційних заходів в особливий 
період та в мирний час за видами надзвичайних ситуацій; 

проаналізувати та чітко визначити кількість транспорту, який 
виділяється для ліквідації надзвичайних ситуацій, з урахуванням коефіцієнта  
його технічної готовності, уточнити порядок залучення автомобільного 
транспорту підприємствами, установами та організаціями недержавних форм 
власності до виконання евакуаційних заходів в мирний час та в особливий 
період за видами надзвичайних ситуацій.  

     
Спеціалізованій службі комунально-технічного господарства 

цивільного захисту міста (Головне управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради):  

 

вжити практичних заходів щодо обладнання (ремонту) систем 
протипожежного захисту, особливо на об’єктах з масовим перебуванням 
людей, та в будинках підвищеної поверховості; 

забезпечити стале функціонування систем життєзабезпечення,               
водоканалізаційного господарства та безаварійну експлуатацію гідроспоруд. 

 

Спеціалізованій інженерній службі цивільного захисту міста 
(управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради): 

здійснити завчасну розробку і проведення інженерно-технічних 
заходів для зниження виникнення надзвичайних ситуацій на аварійно 
небезпечних будівлях та спорудах; 

проаналізувати стан об'єктів, що споруджуються на територіях міста 
із складними інженерно-екологічними умовами; 

не допускати прийняття до експлуатації і пуску нових потенційно 
небезпечних та інших об’єктів без завчасного (проектного) забезпечення 
умов безпеки їх діяльності, персоналу, сусідніх об’єктів та населення, яке 
проживає поблизу (незалежно від форми власності зазначених об’єктів). 

 
Управління освіти Кіровоградської міської ради:  

забезпечити дієвий контроль за роботою навчальних закладів,      
якістю навчання з нормативних дисциплін “Цивільний захист” та                   
“Основи безпеки життєдіяльності”, а також щодо застосування вимог нових 
законодавчих і нормативно - правових актів у сфері цивільного захисту; 
 здійснювати навчання працівників органів управління освітою і 
наукою, навчальних закладів із захисту і дій при виникненні надзвичайних 
ситуацій за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 
України від 17 січня 2002 року № 28;  
           забезпечити навчання на Кіровоградських міських курсах II категорії 
НМЦ педагогічних працівників, які залучаються до проведення заходів з ЦЗ 
та ОБЖД в закладах освіти відповідно до вимог ст. 27 "Положення про 
невоєнізовані формування ЦЗ структурних підрозділів Міністерства освіти  і 
науки України"  затвердженого наказом   Міністерства освіти науки України 
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від 19 квітня 2005 року №  126-а;  
провести протягом ІІ кварталу 2014 року разом з Кіровоградським 

міським відділом У ДСНС України в Кіровоградській області у дошкільних, 
загальноосвітніх і навчально-виховних закладах батьківські збори, конкурси, 
вікторини, зустрічі із працівниками системи ДНСН України з метою 
навчання дітей основам безпечної життєдіяльності; 

продовжити роботу з удосконалення системи позашкільної роботи, 
зокрема функціонування клубів рятувальної справи, проведення змагань у 
межах всеукраїнського дитячого руху “Школа безпеки”. 

 
Відділу по роботі із засобами масової інформації: 

організовувати та проводити прес-конференції з інформування 
населення про заходи, які проводяться в державі, області та місті щодо 
запобігання виникненню  надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру; 

організувати та забезпечити (за участю управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської 
міської ради) постійне транслювання текстів роз'яснень, застережень, 
звернень, оголошень, прогнозів погоди тощо через засоби масової 
інформації, радіовузли об'єктів з масовим перебуванням людей (автовокзалів, 
залізничного вокзалу, аеропорту, ринків, супермаркетів тощо);  

висвітлювати у засобах масової інформації та на Інтернет-сайті 
Кіровоградської міської ради діяльність органів місцевого самоврядування з 
питань забезпечення функціонування системи захисту населення і здійснення 
заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам їх локалізації, зменшення 
збитків від стихійного лиха та інформувати населення щодо правил 
поведінки в екстремальних ситуаціях і надання допомоги постраждалим. 
 
 
 
Начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій та  
цивільного захисту населення                                                         С. Коваленко 


