СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
19.12.2017

м.Суми

№ 763-ОД

Про основні напрями підготовки
і завдання цивільного захисту
Сумської області на 2018 рік
Відповідно до частини першої статті 6, статей 25, 36, 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Кодексу цивільного захисту
України, пункту 27 Положення про єдину державну систему цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня
2014 р. № 11, з метою підвищення готовності та вдосконалення підготовки
органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту населення і територій в області:
1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Сумської області
на 2018 рік (додається).
2. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних
підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, рекомендувати міським
головам, головам сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад, керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади забезпечити виконання плану основних заходів
цивільного захисту Сумської області на 2018 рік.
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам забезпечити:
1) підтримання в готовності до застосування технічних засобів оповіщення
органів управління цивільного захисту та населення;
2) придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого
населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного та можливого
радіаційного забруднення;
3) накопичення матеріального резерву всіх рівнів для запобігання
виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із
затвердженою номенклатурою;
4) здійснення контролю за використанням, утриманням, станом готовності
захисних споруд цивільного захисту та завершення їх технічної інвентаризації,
створення фонду, відповідних паперових обліків таких споруд;
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5) виконання заходів, зазначених у Регіональній цільовій програмі
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської
обласної ради від 16.08.2013, у межах бюджетних призначень, що будуть
передбачені в місцевих бюджетах на 2018 рік;
6) введення в дію: у лютому 2018 року – планів протипаводкових заходів та
пропуску льодоходу, у квітні 2018 року – планів протипожежних заходів у лісах
і на торфовищах, у жовтні 2018 року – планів підготовки до дій в екстремальних
осінньо-зимових умовах 2018 – 2019 років відповідно до рішень обласної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
7) розроблення організаційно-методичних вказівок про порядок навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях в умовах мирного часу та особливого
періоду та доведення їх до керівників підприємств та об’єктів;
8) проведення показових спеціальних об’єктових навчань і тренувань на
базі одного із об’єктів господарської діяльності, крім закладів освіти та
медицини, відповідно до затверджених планів-графіків;
9) недопущення скорочення структурних підрозділів, а також звільнення
посадових осіб з питань цивільного захисту;
10) завершення утворення до 1 квітня 2018 року територіальних формувань
цивільного захисту шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного
захисту;
11) проведення змагань санітарних постів з метою підвищення їх рівня
готовності до надання першої медичної допомоги постраждалим від наслідків
можливих масштабних надзвичайних ситуацій;
12) проведення протягом 2018 року інформаційно-роз’яснювальних
заходів, спрямованих на навчання населення відповідним діям при виникненні
надзвичайних ситуацій, дотриманню санітарно-гігієнічних норм, правил
пожежної безпеки, поведінки на воді та вживання грибів;
13) підбиття до 10.02.2018 підсумків виконання заходів цивільного захисту
за 2017 рік.
4. Рекомендувати головам сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад:
1) утворити підрозділи з питань цивільного захисту у структурі виконавчих
органів;
2) створити місцеві автоматизовані системи оповіщення населення;
3) утворити матеріальні резерви та резервні фонди місцевих бюджетів при
їх формуванні на 2018 рік на випадок ліквідації можливих надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
4) утворити формування місцевої пожежної охорони.
5. Структурним підрозділам Сумської обласної державної адміністрації,
територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, що входять
до складу спеціалізованих служб цивільного захисту області, забезпечити
методичне керівництво діяльністю, контроль за реалізацією заходів щодо
підготовки територіальних служб до виконання завдань.
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6. Департаменту
цивільного захисту населення Сумської обласної
державної адміністрації:
1) підтримувати в готовності існуючу територіальну систему
централізованого оповіщення, здійснювати її перевірку відповідно до графіка
перевірки проходження команд, сигналів, мовної інформації по системі
оповіщення цивільного захисту Сумської області на 2018 рік з доведенням
інформації до населення та практичним застосуванням у разі загрози і
виникнення надзвичайних ситуацій;
2) вжити заходів щодо реконструкції та вдосконалення регіональної
системи оповіщення, поповнення регіонального матеріального резерву для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
3) забезпечити проведення звірки результатів технічної інвентаризації
захисних споруд з центральними та місцевими органами виконавчої влади,
господарськими організаціями;
4) вжити заходів щодо підтримання в належному стані готовності до
застосування за призначенням захисних пунктів управління;
5) уточнити план цивільного захисту на особливий період у частині, що
стосується евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей.
7. Управлінню охорони здоров’я Сумської обласної державної
адміністрації :
1) уточнити план медичного забезпечення заходів цивільного захисту на
особливий період;
2) вжити заходів щодо належного утримання, ремонту захисних споруд
цивільного захисту та контролю за станом їх готовності до прийому хворих та
медичного персоналу;
3) завершити оснащення автономними джерелами електропостачання
закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі
яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної
терапії тощо;
4) продовжити створення резервів ліків у базових, допоміжних та
резервних міських клінічних лікарнях територіальної служби медицини
катастроф для ліквідації медико-біологічних наслідків надзвичайних ситуацій
згідно із затвердженою номенклатурою.
8. Рекомендувати Сумському обласному управлінню лісового та
мисливського
господарства,
Сумському
обласному
комунальному
агролісогосподарському підприємству «Сумиоблагроліс»:
1) забезпечити відповідно до мобілізаційно-оперативних планів виконання
комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню
пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного
періоду;
2) забезпечити дотримання населенням Правил пожежної безпеки в лісах
України, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 27 грудня
2004 року № 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 березня 2005 року за № 328/10608, та спільно з управлінням Державної
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служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, Головним
управлінням Національної поліції в Сумській області здійснювати в
установленому чинним законодавством порядку рейди для виявлення порушень
у період підвищення пожежної небезпеки;
3) відповідно до затвердженої номенклатури поповнити відомчий
матеріальний резерв.
9. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю,
Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної
адміністрації, рекомендувати управлінню Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Сумській області здійснювати постійну роботу щодо
навчання населення основним питанням цивільного захисту, у тому числі
забезпечити транслювання текстів роз’яснень, застережень, звернень, соціальної
реклами у засобах масової інформації, по радіо на об’єктах масового
перебування людей, промислових підприємствах, залізничних вокзалах,
автовокзалах, ринках тощо.
10. Відповідальним виконавцям інформувати про хід виконання цього
розпорядження до 01 липня та 25 грудня 2018 року Департамент цивільного
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.
11. Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної
державної адміністрації до 10 липня та 30 грудня 2018 року узагальнити
отриману інформацію та подати її голові Сумської обласної державної
адміністрації.
12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова Сумської обласної
державної адміністрації

М.О. Клочко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Сумської обласної
державної адміністрації
19.12.2017 № 763-ОД
План
основних заходів цивільного захисту Сумської області на 2018 рік
№
з/п
1
1.

2.

3.

Відповідальний
Залучаються
за виконання
2
3
4
І. Збори та наради керівного складу цивільного захисту (далі - ЦЗ) Сумської області
Збір керівного складу цивільного за- Керівник територіальної Керівники ланок територіальної підсистеми ЄДС
хисту (далі – ЦЗ) області для підбиття підсистеми єдиної дер- ЦЗ міст та районів, спеціалізованих служб ЦЗ,
підсумків роботи у сфері ЦЗ за 2018 рік жавної системи ЦЗ (далі Департамент цивільного захисту населення Сумта визначення основних завдань на – ЄДС ЦЗ)
ської обласної державної адміністрації, управлін2019 рік
ня ДСНС України у Сумській області, управління (відділи, сектори) з питань НС та ЦЗ населення районних державних адміністрацій, міських
рад, об’єднаних територіальних громад, спеціалістти ЦЗ управлінь та об’єднань Сумської області
Засідання обласної комісії з питань Голова обласної комісії з Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС, голотехногенно-екологічної безпеки та питань ТЕБ та НС
ви міських та районних комісій з питань ТЕБ та
надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та
НС, керівники управлінь та об’єднань області (за
НС)
окремим списком)
II. Командно-штабні навчання ЦЗ
Командно-штабні навчання ЦЗ:
Департамент цивільно- Керівники ланок територіальної підсисте-ми ЄДС
го захисту населення ЦЗ, міська та районна
комісія з питань ТЕБ та
Назва заходу

Термін
проведення
5
Січеньлютий
2019 року

Щокварталу
(за окремим
планом)

2

Продовження додатка
1

2
місто Охтирка та Охтирський район
Краснопільська селищна
територіальна громада

об’єднана

Недригайлівська селищна об’єднана
територіальна громада

4.

Показове навчання на одному з об’єктів господарської діяльності Сумської
області за рішенням голови Сумської
обласної державної адміністрації

5.

Тренування обласної комісії з питань
ТЕБ та НС, органів управління ЦЗ міст
та районів, обласних спеціалізованих
служб ЦЗ щодо виконання завдань:
ліквідації наслідків буревію;

6.

під час несприятливих погодних умов
в осінньо-зимовий період
Тренування районних комісій з питань
ТЕБ та НС, органів з евакуації щодо:

3
4
Сумської обласної дер- НС і комісії з питань ТЕБ та НС селищних
жавної
адміністрації, об’єднаних територіальних громад, тимчасові
Управління ДСНС Ук- органи з евакуації, спеціалізовані служби ЦЗ,
раїни у Сумській облас- сили ЦЗ, що залучені до навчання, навчальні та
ті, Навчально-методич- медичні заклади (за окремим списком)
ний центр цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Сумської
області
ІІI. Тренування та інші заняття з питань ЦЗ
Управління ДСНС Ук- Територіальна ланка підсистеми ЄДС ЦЗ
раїни у Сумській області, Департамент цивільного захисту населення
Сумської обласної державної
адміністрації,
Навчально-методичний
центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Сумської
області
Голова обласної комісії Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС, оргаз питань ТЕБ та НС, Де- ни управління ЦЗ міст та районів області, обласні
партамент цивільного спеціалізовані служби ЦЗ
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

5
11-12
квітня
19-20
вересня
24-25
жовтня

Травень

21 березня
10 жовтня
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Продовження додатка
1

7.

8.

9.

2
3
4
проведення рятувальних та термінових Охтирська районна ко- Члени районної комісії з питань ТЕБ та НС, ргаевакуаційних заходів у разі виникнен- місія з питань ТЕБ та НС ни з питань евакуації, спеціалізовані служби ЦЗ
ня надзвичайної ситуації на об’єктах
Охтирського району
зберігання ракет та інженерних боєприпасів
Ямпільська районна ковиконання комплексу організаційних і місія з питань ТЕБ та НС Члени районної комісії з питань ТЕБ та НС, оргапрактичних заходів при виникненні
ни з питань евакуації, спеціалізовані служби ЦЗ,
лісової пожежі
формування лісогосподарського підприємства
Показове тренування медичної спеціа- Керівник спеціалізова- Керівники обласних спеціалізованих служб ЦЗ,
лізованої служби цивільного захисту ної медичної служби формування управління охорони здоров’я Сумсьщодо проведення комплексу заходів з ЦЗ, Департамент
ци- кої обласної державної адміністрації та медицини
надання медичної допомоги постраж- вільного захисту насе- катастроф, Державна установа «Сумський обласдалим внаслідок хімічного зараження лення Сумської облас- ний лабораторний центр МОЗ України», Сумська
територій
ної державної адмініст- обласна організація Товариства Червоного Хресрації, Навчально-мето- та України
дичний центр ЦЗ та безпеки
життєдіяльності
Сумської області
Тренування з розгортання радіостанції Департамент цивільно- Департамент цивільного захисту населення СумР-142М у радіомережі Департаменту го захисту населення ської обласної державної адміністрації
цивільного захисту населення Сумсь- Сумської обласної деркої обласної державної адміністрації
жавної адміністрації
Тренування з обласною комісією з пи- Департамент цивільно- Обласна комісія з питань евакуації, комісії з питань евакуації, міськими та районними го захисту населення тань евакуації міст Суми, Конотоп, Шостка
комісіями з питань евакуації щодо Сумської обласної дерпроведення часткової евакуації насе- жавної адміністрації
лення у разі виникнення надзвичайних
ситуацій
на
хімічно-небезпечних
об’єктах категорованих міст
IV. Перевірки стану ЦЗ, готовності органів управління та сил, підсумкові та інші перевірки

5
19 вересня

13 червня
16 травня

17 травня,
18 жовтня
14 листопада

4

Продовження додатка
1
2
3
10. Комплексні перевірки діяльності міс- Управління ДСНС Укцевих державних адміністрацій та ор- раїни у Сумській обласганів місцевого самоврядування щодо ті
виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту:

4
Керівники ланок територіальної підсистеми ЄДС
ЦЗ, міська і районні комісії з питань ТЕБ та НС,
тимчасові органи з евакуації, спеціалізовані служби ЦЗ

5

Липоводолинського району

Квітень

міста Ромни та Роменського району

Травень

Великописарівського району

Жовтень

Шалигінської селищної об’єднаної територіальної громади Глухівського
району

Березень

Березівської сільської об’єднаної територіальної громади Глухівського району

Березень

Миколаївської селищної об’єднаної
територіальної громади Білопільського
району

Квітень

Недригайлівської селищної об’єднаної
територіальної громади Недригайлівського району

Травень

Хотинської селищної об’єднаної територіальної громади Сумського району

Червень

5

Продовження додатка
1

2
Бездрицької сільської об’єднаної територіальної громади Сумського району

3

4

5
Червень

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади Сумського району

Червень

Нижньосироватської сільської об’єднаної територіальної громади Сумського району

Червень

Миропільської сільської об’єднаної
територіальної громади Краснопільського району

Серпень

Кириківської селищної об’єднаної територіальної громади Великописарівського району

Жовтень

Боромлянської сільської об’єднаної
територіальної громади Тростянецького району
11. Контрольні перевірки діяльності міс- Управління ДСНС Укцевих державних адміністрацій та ор- раїни у Сумській обласганів місцевого самоврядування щодо ті
виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту:
міста Шостка та Шосткинського району

Жовтень
Керівники ланок територіальної підсистеми ЄДС
ЦЗ, міські і районні комісії з питань ТЕБ та НС,
тимчасові органи з евакуації, спеціалізовані служби ЦЗ

Липень

6

Продовження додатка
1

2
міста Лебедин та Лебединського району

3

Путивльського району
Тростянецького району
12. Перевірка небезпечних об’єктів: водосховищ, гідроспоруд та шламонакопичувачів, аварії на яких можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з проходженням весняної повені та льодоходу
13. Перевірка виконання вимог Правил
охорони життя людей на водних об’єктах у містах Суми, Глухів, Конотоп,
Лебедин, Охтирка, Ромни, Шостка
14. Перевірка комунальних обласної та
міських рятувально-водолазних служб
15. Формування
загальнодержавного
електронного обліку захисних споруд
цивільного захисту. Проведення звірки
результатів проведення технічної інвентаризації електронних та документальних обліків захисних споруд центральними та місцевими органами виконавчої влади, господарськими організаціями
16. Участь у комплексній загальнодержавній спеціальній перевірці стану та готовності до використання за призначенням системи централізованого опо-

4

5
Серпень
Вересень

Управління ДСНС України у Сумській області, Сумське обласне управління водних ресурсів
Управління ДСНС України у Сумській області, головне управління
Держпродспоживслужби в Сумській області
Управління ДСНС України у Сумській області
Департамент цивільного захисту населення
Сумської обласної державної
адміністрації,
Управління ДСНС України у Сумській області

Жовтень
Керівники територіальних ланок ЄДС ЦЗ, між- Березень
районні управління водного господарства, підрозділи Управління ДСНС України у Сумській області
Департамент освіти і науки, управління молоді та Травень
спорту Сумської обласної державної адміністрації, обласна рятувально-водолазна служба
Обласна комунальна рятувально-водолазна служ- Травень
ба та комунальні рятувально-водолазні служби
міст Суми, Конотоп, Шостка
Районні і об’єктові комісії з координації робіт по Жовтеньпроведенню технічної інвентаризації захисних листопад
споруд, ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ
міст, районів області, балансоутримувачі захисних споруд

Департамент цивільно- Сумська філія ПАТ «Укртелеком», цех № 32 ка- Листопад
го захисту населення зенного підприємства «Укрспецзв’язок»
(за планом
Сумської обласної дерДСНС
жавної адміністрації
України)

7

Продовження додатка
1

2
віщення «Сигнал-У» з доведенням до
населення навчальної інформації у
сфері ЦЗ через засоби масової інформації
17. Перевірка обласної системи оповіщення із вмиканням електросирен, стійок
СЦВ та переключанням радіотрансляційних вузлів (з обов’язковим завчасним попередженням населення про
проведення перевірки через засоби масової інформації)
18. Перевірка обласної системи оповіщення із вмиканням стійок СЦВ, переключенням радіотрансляційних вузлів та
запуском автоматизованого робочого
місця

3

4

Департамент цивільного захисту населення
Сумської обласної державної адміністрації

Підрозділи Сумської філії ПАТ «Укртелеком»,
відділи (відділення) Головного управління Національної поліції в Сумській області, виконавчі комітети міських рад, районні державні адміністрації

Департамент цивільно- Підрозділи Сумської філії ПАТ «Укртелеком»,
го захисту населення
ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ міст та
Сумської обласної дер- районів області
жавної адміністрації

5

21 березня,
20 червня,
19 вересня,
17 жовтня

17 січня,
21 лютого,
18 квітня,
16 травня,
18 липня,
15 серпня,
21 листопада,
19 грудня

V. Навчально-методичні, навчальні та інші збори
19. Проведення обласних змагань дитячо- Обласне відділення все- Учні шкіл та учасники команд-переможців рай- 15 травня
юнацького руху «Школа безпеки»
українського громадсь- онних змагань
кого дитячо-юнацького
руху «Школа безпеки»,
Департамент цивільного захисту населення
Сумської обласної державної
адміністрації,
Департамент освіти і
науки Сумської обласної державної адміністрації, управління молоді та спорту Сумської

8

Продовження додатка
1

2

3
обласної державної адміністрації, Навчальнометодичний центр ЦЗ та
безпеки
життєдіяльності Сумської області,
управління ДСНС України у Сумській області
20. Обласні змагання з порятунку на воді
Навчально-методичний
центр ЦЗ та безпеки
життєдіяльності Сумської області
21. Збір керівників баз відпочинку, дитя- Обласна рада профспічих оздоровчих таборів, власників лок
пляжів з питання підготовки до літнього сезону
22. Навчально-методичні збори
Департамент цивільного захисту населення
Сумської обласної державної адміністрації

4

5

Учні загальноосвітніх навчальних закладів, сту- 19 квітня
денти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Фахівці Департаменту освіти і науки, Головного Травень
управління Держпродспоживслужби в Сумській
області, обласної рятувально-водолазної служби
Спеціалісти з питань ЦЗ райдержадміністрацій, Щокварталу
виконавчих комітетів міських рад, об’єднаних
територіальних громад, обласних управлінь та
об’єднань
Керівники обласних спеціалізованих служб ци- 10 травня
вільного захисту

Керівник апарату Сумської
обласної державної адміністрації
Директор Департаменту цивільного
захисту населення Сумської обласної
державної адміністрації

Д.О.Живицький

О.М.Милаш

