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План заходів  
з підготовки  Кіровоградської міської ланки обласної підсистеми єдиної державної системи запобігання і  

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (далі – Міська ланка) до комплексної 
перевірки стану реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань 

 техногенної і пожежної безпеки в 2013 році 
 

№ 
з/п Заплановані заходи Відповідальні за виконання Залучаються до виконання 

Термін 
виконання 

1 Підготувати та направити до виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради, спеціалізованих служб 
цивільного захисту міста, підприємств, установ та 
організацій, незалежно від  форм господарювання зразки 
формалізованих документів з організації роботи Міської 
ланки щодо реалізації заходів державної політики у сфері 
цивільного захисту 

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

Виконавчі органи 
Кіровоградської міської ради, 
спеціалізовані  служби 
цивільного захисту міста, 
підприємства, установи та 
організації, незалежно від  
форм господарювання 

До 
01.04.2013 

2 Організувати та провести семінарські заняття з 
керівниками виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради, спеціалізованих служб цивільного захисту міста, 
підприємств, установ та організацій, незалежно від  форм 
господарювання щодо забезпечення належного 
функціонування Міської ланки 

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

Виконавчі органи 
Кіровоградської міської ради, 
спеціалізовані  служби 
цивільного захисту міста, 
підприємства, установи та 
організації, незалежно від  
форм господарювання 

Протягом 
березня - 
квітня 

2013 року 



 2 
№ 
з/п Заплановані заходи Відповідальні за виконання Залучаються до виконання 

Термін 
виконання 

3 Організувати та провести заняття з членами розрахунково-
аналітичної групи щодо їх дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного чи природного 
характеру 

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

Розрахунково-аналітична 
група  До 

25.04.2013 

4 Провести роботу щодо забезпечення належного 
протипожежного захисту будівель підвищеної 
поверховості 
 

Головне управління житлово-
комунального господарства 
Кіровоградської міської ради, 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради 

Власники будівель підвищеної 
поверховості 

До 
25.05.2013, 
далі 

постійно 

5 Забезпечити належне функціонування консультаційних 
пунктів з питань цивільного захисту при комунальних 
ремонтно-експлуатаційних підприємствах (далі - КРЕП), 
житлово-експлуатаційних конторах (далі - ЖЕК) з 
навчання населення правилам пожежної та техногенної 
безпеки 

Головне управління житлово-
комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 

КРЕПи, ЖЕКи, Кіровоградські 
міські курси цивільної 
оборони 

До 
25.04.2013, 
далі 

постійно 

6 Забезпечити виконання заходів Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 
2013 рік 

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

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

Постійно 
протягом 
2013 року 

7 Забезпечити оновлення керівних та розпорядчих 
документів щодо реалізації заходів державної політики у 
сфері цивільного захисту населення та з питань 
техногенної і пожежної безпеки 
 

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

Виконавчі органи 
Кіровоградської міської ради, 
спеціалізовані  служби 
цивільного захисту міста, 
підприємства, установи та 
організації, незалежно від  
форм господарювання 

По мірі 
прийняття 
відповід-
них під- 
законних 
актів до 
Кодексу 
цивільного 
захисту 
України 



 3 
№ 
з/п Заплановані заходи Відповідальні за виконання Залучаються до виконання 

Термін 
виконання 

8 Проаналізувати акт попередньої перевірки міста з питань 
реалізації заходів державної політики у сфері цивільного 
захисту населення та з питань техногенної і пожежної 
безпеки та забезпечити безумовне виконання зазначених у 
них недоліків. 

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

Виконавчі органи 
Кіровоградської міської ради, 
спеціалізовані  служби 
цивільного захисту міста, 
підприємства, установи та 
організації, незалежно від  
форм господарювання 

До 
01.04.2013 

9 Вжити заходів щодо створення, збереження   і   
раціонального  використання міського та об’єктових 
матеріальних ресурсів,  необхідних  для  ліквідації   
надзвичайних ситуацій 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
спеціалізовані  служби 
цивільного захисту міста, 
підприємства, установи та 
організації, незалежно від  
форм господарювання 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, 
спеціалізовані  служби 
цивільного захисту міста, 
підприємства, установи та 
організації, незалежно від  
форм господарювання 

До 
25.05.2013 

10 Забезпечити належне експлуатаційно-технічне 
обслуговування апаратури і технічних засобів системи 
оповіщення та зв’язку  

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

Спеціалізована  служба зв’язку 
та оповіщення  цивільного 
захисту міста 

До 
25.05.2013 

11 Провести відпрацювання заходів щодо  підготовки  та 
організації відселення та розміщення населення і 
повернення його  в  місця постійного проживання після 
ліквідації надзвичайних ситуацій   
 

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

Міська евакуаційна комісія 

До 
25.05.2013 

12 Вжити заходів щодо забезпечення засобами 
індивідуального захисту спеціалізованих служб, персоналу 
хімічно небезпечних об’єктів та населення, яке потрапляє в 
зону ураження небезпечних хімічних речовин 

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

Спеціалізовані служби 
цивільного захисту міста, 
керівники ХНО 

До 
25.05.2013 

13 Провести перевірки спеціалізованих служб цивільного 
захисту міста щодо стану готовності органів до реагування 
на надзвичайні ситуації техногенного та природного 
характеру 

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

Спеціалізовані служби 
цивільного захисту міста 

Протягом 
квітня - 
травня            

2013 року  



 4 
№ 
з/п Заплановані заходи Відповідальні за виконання Залучаються до виконання 

Термін 
виконання 

14 Провести комплекс заходів спрямованих на забезпечення 
належного протипожежного водопостачання території та 
об’єктів міста 

1 ДПРЗ ТУ МНС України в 
Кіровоградській області, 
Кіровоградський міський 
відділ УДІТБ 
 

Кіровоградське КВКГ ОКВП 
“Дніпро – Кіровоград”, 
підприємства та організації, на 
балансі яких знаходяться 
джерела водопостачання 

Протягом 
квітня - 
травня           

2013 року 

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


