
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 08.04.2020  № 40 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження міського плану основних 

заходів цивільного захисту на 2020 рік 

 

З метою підтримання цілісності системи цивільного захисту міста, 

забезпечення високої готовності до захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відповідно 

ст. 19, п. 5 ч. 1 ст. 130 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження 

обласної державної адміністрації від 28.01.2020 № 45 «Про затвердження 

регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік», 

керуючись п. 1, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», - 

 

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту міста на 

2020рік (додається ). 

2.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови – заступника голови комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Масла О. М. та відділ з питань 

надзвичайних ситуацій (Луща О.О.). 

 

 

Міський голова          В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Луща 23904 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 08.04. 2020 № 40 

                     
 

                          

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту  

м. Золотоноша на 2020 рік 
 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк виконання 

 

1 2 3 4 

І. Заходи щодо удосконалення місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

  

1 Перевірити та привести у відповідність документи територіальних 

формувань цивільного захисту міста 

Відділ з питань НС 

 

На протязі   

2020 року 

2 Завершити технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного 

захисту міста 

Золотоніський райвідділ УДСНС  

 

До 2 листопада 2020 

року 

3 Провести звірки результатів технічної інвентаризації, електронних 

та документальних обліків захисних споруд цивільного захисту 

міста 

Золотоніський райвідділ УДСНС  

 

До 1 грудня 2020 року 

4 Забезпечити оприлюднення інформації про фонд захисних споруд 

цивільного захисту міста  на офіційному сайті Золотоніської 

міської ради та ЗМІ 

Відділ з питань НС, 

ЗМІ міста 

Постійно, протягом 2020 

року 

5 Відкоригувати план цивільного захисту міста на особливий період 

в частині евакуації населення, матеріальних та культурних 

цінностей у разі виникнення збройних конфліктів 

Відділ з питань НС 

 

До 14 квітня 2020 року 

6 Відкоригувати план реагування на надзвичайні ситуації (порядку 

дій органів управління та сил цивільного захисту міста  у разі 

загрози та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій) місцевої 

ланки  територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту  

Відділ з питань НС 

 

До  

15 квітня 2020 року 
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7 Відкоригувати план евакуації населення у разі загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

території міста  

Відділ з питань НС 

 

До  

17 квітня 2020 року 

ІІ. Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

 

8 Здійснити комплекс заходів щодо запобігання виникненню пожеж 

протягом пожежонебезпечного періоду 

Золотоніський райвідділ УДСНС  

 

Квітень-жовтень 

2020року 

9 Здійснити комплекс заходів щодо запобігання виникненню 

нещасних випадків, травматизму серед населення в зимовий період 

Золотоніський райвідділ УДСНС, 

УЖКГ, Відділ з питань НС  

 

Жовтень-грудень 

 2020 року 

ІІІ. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів місцевої ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту  

 

10 Провести об’єктове тренування з залученням комунально-технічної 

спеціалізованої служби  

 

КП „Міський водоканал”, 

Відділ з питань НС  

 

Вересень 2020 року 

IV. Заходи щодо нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

11 Визначити стан готовності комунальних та інших підприємств, 

установ, організацій до їх протипожежного захисту в 

пожежонебезпечний період 

Золотоніський райвідділ УДСНС, 

Відділ з питань НС  

 

Квітень-травень  

2020 року 

12 Організувати доведення до відома населення навчальної інформації 

у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації 

Відділ з питань НС, 

ЗМІ міста 

На протязі  

2020 року 

V. Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту 

та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

 

13 Проводити функціональне навчання керівного складу і фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією заходів ЦЗ в навчально-

методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Черкаської області 

Відділ з питань НС На протязі  

2020 року 



 3 

1 2 3 4 

14 Організувати та провести у загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладах «Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності», «Тиждень безпеки дитини» 

Відділ освіти Жовтень - 

листопад 

2020 року 

15 Організувати та провести серед населення просвітницьку роботу із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями (отруєннями) 

Управління Держпродспоживслужби в 

Золотоніському районі,  

Відділ з питань НС, 

ЗМІ міста 

На протязі  

2020 року 

16 Організувати та провести заходи з популяризації культури безпеки 

життєдіяльності серед дітей та молоді шляхом проведення 

шкільних змагань; навчально-тренувальних зборів, тощо 

Відділ освіти До  

18 грудня 

2020 року 

VI. Діяльність комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

17 Заходи передбачені планом роботи комісії та незаплановані (в разі 

необхідності) 

Комісія з питань ТЕБ та НС На протязі  

2020 року 

 

 

 

Керуючий справами                                                                О.В. Шакура 


