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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
                                                                                                                                      

від  20 квітня 2017 року                                                                                 № 26
 

Про підготовку до взяття участі 
в проведенні командно-штабного
навчання з цивільного захисту

Керуючись  ст. 144 Конституції України, ст.  42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 11 січня 2017 року № 9-р «Про затвердження плану
основних заходів цивільного захисту на 2017 рік», у зв’язку з проведенням у
липні  2017  року  Державною  службою  України  з  надзвичайних  ситуацій
командно-штабного навчання  з  органами управління та  силами цивільного
захисту  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного
захисту Кіровоградської області (далі – ТПЄДС ЦЗ), з метою підготовки та
взяття участі  в перевірці дій органів управління та сил цивільного захисту
міської  ланки  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи
цивільного  захисту  міста  Кропивницького  у  разі  загрози  та  виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а також у разі
переведення  ТПЄДС ЦЗ з режиму функціонування у мирний час на режим
функціонування  в  умовах  особливого  періоду  та  ліквідації  наслідків
терористичного акту на об’єктах:

1. Затвердити План підготовки до взяття участі в проведенні командно-
штабного  навчання  органів  управління та  сил цивільного  захисту  місцевої
ланки  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного
захисту   міста  Кропивницького,  яке  відбудеться  у  липні  2017  року,  що
додається. 

2.  Керівникам  виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради,
спеціалізованих служб цивільного захисту міста:

1)  організувати підготовку сил та засобів структурних підрозділів до
участі у командно-штабному навчанні;

2) під час підготовки до навчання уточнити оперативні документи та
налагодити взаємодію з органами управління та силами цивільного захисту на
місцевому рівні.

3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення  Кіровоградської  міської  ради  спільно  з  Кропивницьким
міськрайонним   відділом  Управління  Державної  служби  України  з
надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області:



1) вжити необхідних організаційних заходів з підготовки до командно-
штабного навчання, а саме:

підготовка проектів рішень органів управління на приведення місцевої
ланки територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного
захисту   міста  Кропивницького у  відповідні  ступені  готовності  під  час
підготовки  до  відпрацювання  навчальних  питань  щодо  дій  в  умовах
особливого періоду;  

підготовка  пропозицій  до  проектів  рішень  міської  комісії  з  питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,  міської комісії  з
питань евакуації; 

робота  міської  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та
надзвичайних  ситуацій,  міської  комісії  з  питань  евакуації  з  організацією
роботи та прийняттям рішень за можливими ввідними завданнями командно-
штабного навчання;

робота штабу з  ліквідації  наслідків надзвичайної  ситуації  та  робочих
груп з забезпеченням належних умов їх роботи в стаціонарних та польових
умовах;

 участь  суб’єктів  господарювання,  в  першу  чергу  потенційно
небезпечних  (хімічно  небезпечних)  та  залучення  їх  аварійно-
відновлювальних  (рятувальних)  формувань  до  участі  у  практичному
відпрацюванні навчальних питань;

визначення  місця  відпрацювання  практичних  дій,  засобів  зв’язку  та
озвучування дій;

участь пунктів управління аварійно-відновлювальними (рятувальними)
роботами, забезпечення їх роботи;

участь спеціалізованих служб цивільного захисту міста та формувань
підприємств,  установ  і  організацій,  які  залучаються  до  відпрацювання
практичних заходів, до дій за призначенням;

2) забезпечити:
визначення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах

і  системах  життєзабезпечення  населення,  обсягів  можливих  руйнувань  і
пошкоджень (матеріальні збитки) внаслідок гідрометеорологічних умов;

визначення обсягів аварійно-відновлювальних робіт, потреби в силах та
засобах, матеріально-технічних ресурсах; 

розробку графіків проведення робіт;  
готовність до використання за призначенням пункту управління; 
оперативне  прибуття  аварійно-відновлювальних  (рятувальних)

підрозділів  спеціалізованих  служб  цивільного  захисту  до  місць
відпрацювання практичних дій.

4. Керівникам  виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради,
спеціалізованих служб цивільного захисту міста про готовність до командно-
штабного навчання доповісти управлінню з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного  захисту  населення  Кіровоградської  міської  ради  до  01  червня
2017 року.
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5. Управлінню з питань  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Кіровоградської міської ради:

1)  уточнити  списки  керівного  складу  виконавчих  органів
Кіровоградської  міської  ради,  спеціалізованих  служб  цивільного  захисту
міста, що залучаються до роботи в  штабі з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації;

2) уточнити план цивільного захисту міста на особливий період, плани
реагування на надзвичайні ситуації та порядок взаємодії органів управління і
сил  цивільного  захисту  місцевої  ланки територіальної  підсистеми  єдиної
державної  системи цивільного захисту  міста Кропивницького за ввідними
завданнями командно-штабного навчання. 

6.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Мосіна О.В.

Міський голова                                                                                     А.Райкович

Гненний  22 86 20
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                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                      Розпорядження міського голови
                                                                                      20 квітня  2017
                                                                                      № 26

ПЛАН
 підготовки до взяття участі в проведенні командно-штабного навчання органів управління та сил цивільного захисту 

місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Кропивницького

№ з/п Заплановані заходи Відповідальний за виконання Термін
виконання

Відмітка про
виконання

Примітка

1 2 3 4 5 6
1 Участь в проведенні обласної 

установчої наради щодо 
постановки завдань на підготовку 
та проведення командно-
штабного навчання

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
Кропивницький міськрайонний 
відділ Управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Кіровоградській 
області

Квітень

2 Участь в проведенні 
рекогносцировки місць 
практичного відпрацювання 
навчальних завдань

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
Кропивницький міськрайонний 
відділ Управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Кіровоградській 
області

Квітень 

3 Проведення міської установчої 
наради щодо доведення завдань 
на підготовку та проведення 
командно-штабного навчання

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

Квітень



1 2 3 4 5 6
4 Уточнення оперативних 

документів щодо організації 
реагування на надзвичайні 
ситуації

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

До 28 квітня

5 Підготовка робочих матеріалів 
міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, міської 
комісії з питань евакуації та 
міського штабу з ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради 

До 16 травня

6 Поновлення (уточнення) 
розпорядчих документів щодо 
створення місцевої ланки 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного 
захисту міста Кропивницького, 
спеціалізованих служб цивільного
захисту міста, формувань 
цивільного захисту, міського 
штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру, спеціальної комісії з 
ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру та відповідних 
розрахунків

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

До 16 травня

7 Забезпечення місць проведення 
засідань міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, міського 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

До 28 квітня
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1 2 3 4 5 6
штабу з ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного та 
природного характеру, комісії з 
питань евакуації

8 Проведення тренування міської 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, міської 
комісії з питань евакуації, в ході 
яких відпрацювати питання 
оповіщення та збору членів 
комісії

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

Квітень
Травень

9 Перевірка готовності 
комунальних підприємств 
Кіровоградської міської ради, 
спеціалізованих служб цивільного
захисту міста до участі в 
проведенні командно-штабного 
навчання

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
Кропивницький міськрайонний 
відділ Управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Кіровоградській 
області

04 травня
11 травня

10 Підготовка техніки та особового 
складу, що залучається до 
відпрацювання практичних 
завдань

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
спеціалізовані служби 
цивільного захисту міста та 
формування цивільного захисту 
об’єктів господарської 
діяльності

До 05 червня

11 Проведення тренувань на місцях, 
відпрацювання практичних 
завдань

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 

Квітень
Травень
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1 2 3 4 5 6
спеціалізовані служби 
цивільного захисту міста та 
формування цивільного захисту 
об’єктів господарської 
діяльності

12 Розроблення та внесення на 
розгляд Кіровоградської міської 
ради рішення  щодо утворення 
формувань цивільного захисту 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

До 16 травня

13 Перевірка готовності та 
функціонування збірних пунктів 
евакуації і приймальних пунктів 
евакуації в місті Кропивницькому

Голова міської комісії з питань 
евакуації

До 31 травня

14 Надання методичної допомоги 
спеціалізованим службам 
цивільного захисту міста, 
формуванням цивільного захисту 
об’єктів господарської діяльності 
в проведенні спеціальних 
об’єктових навчань, тренувань з 
питань цивільного захисту

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради

До 31 червня

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради                                                                                      С.Коваленко
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