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№
з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відповідальні за
проведення (виконання)

Залучаються (навчаються)

Директор Департаменту
цивільного захисту
облдержадміністрації,
начальник Головного
управління Державної служби
України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області

Райдержадміністрації, виконкоми
міських рад міст обласного значення,
виконкоми сільських, селищних,
міських рад в об’єднаних
територіальних громадах

До 25 грудня

До 25 грудня

Терміни
проведення

Уточнення переліку суб’єктів
Директор Департаменту
Керівники підприємств, фахівець з
До 25 грудня
господарювання, що продовжують свою
цивільного захисту
цивільного захисту. виконкоми селища
діяльність в особливий період
облдержадміністрації,
Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління,
сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту

Забезпечення надання та оприлюднення
інформації про фонд захисних споруд
цивільного захисту у засобах масової
інформації, на офіційних веб-сайтах
Головного управління ДСНС України у
Вінницькій області та місцевих органів
виконавчої влади

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту
Здійснення звірки з ДСНС України
Директор Департаменту
Райдержадміністрації, виконкоми
результатів проведення технічної
цивільного захисту
міських рад міст обласного значення,
інвентаризації, електронного та
облдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних,
документального обліку захисних споруд
начальник Головного
міських рад в об’єднаних
цивільного захисту
управління Державної служби територіальних громадах
України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області

Заходи

П Л А Н
основних заходів цивільного захисту смт Вороновиця, Вінницького району територіальної підсистеми
єдиної державної
системи цивільного захисту на 2019 рік

рішенням виконкому
селищної ради
від 20 лютого 2019 року № 56
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№
з/п
Голова селищної комісії
з питань техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Відповідальні за
проведення (виконання)

Штаб територіальної оборони , сили
постійної готовності районних
спеціалізованих служб цивільного
захисту
Департамент цивільного захисту
облдержадміністрації, сили постійної
готовності обласних спеціалізованих
служб цивільного захисту

Члени комісії,
керівники установ,організацій селища
питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій

Залучаються (навчаються)

Здійснення
комплексу
заходів
із
запобігання виникненню:
пожеж у лісах, на торфовищах та
Керівники лісомисливських
сільськогосподарських угіддях протягом
господарств, Начальник КП
пожежонебезпечного періоду;
«Муніципальна міліція»; ви
селищної ради

Вінницьке обласне управління лісового
та мисливського господарства,
Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області,
Головне управління Національної
поліції у Вінницькій області,
Департамент агропромислового
розвитку, екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

Участь у штабних (спеціальних) навчаннях Керівник регіональної
(тренуваннях)
з
антитерористичною координаційної групи
тематикою
Антитерористичного центру

Участь у штабних (спеціальних) навчаннях Начальник штабу
(тренуваннях) з територіальної оборони
територіальної оборони

Засідання селищної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Заходи

2

Квітень –
жовтень

За планом
роботи комісії з
питань
техногенноекологічної
безпеки та
надзвичайних
ситуацій області
За планом
Вінницького
військового
комісаріату
За планом
управління
Служби
безпеки
України у
Вінницькій
області

Терміни
проведення

1.

2

№
з/п

Відповідальні за
проведення (виконання)

Керівники лісомисливських
господарств; начальник
пожежно-рятувальної частини
№17; виконкоми селищної
ради.

підприємств, що належать до сфери
управління центральних органів виконавчої
влади, комунальних та інших підприємств,
установ, організацій, що мають у віданні
ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх
протипожежного захисту в
пожежонебезпечний період

Виконкоми Вороновицької ОТГ,
підприємства, установи щодо стану
готовності;
Виконкоми Вороновицької ОТГ,
підприємства, установи щодо стану
готовності;
Вінницьке обласне управління лісового
та мисливського господарства,
Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області,
Департамент агропромислового
розвитку, екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
Виконком Вороновицької ОТГ

Головне управління Державної служби
України у Вінницькій області,
Головне управління Національної
поліції у Вінницькій області,
райдержадміністрації,
виконкоми Вороновицької ОТГ

Залучаються (навчаються)

Проведення серед населення
просвітницької роботи із запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з небезпечними інфекційними
захворюваннями, масовими
неінфекційними захворюваннями
(отруєннями)

Фахівець з цивільного захисту; Департаменти облдержадміністрації:
виконком Вороновицької
охорони здоров’я,
селищної ради
освіти і науки,
цивільного захисту,
Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області,
Виконком Вороновицької об’єднаної
територіальної громади

Заходи з 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

Фахівець з надзвичайних
ситуацій

Фахівець з надзвичайних
ситуацій

місць масового відпочинку населення на
водних об’єктах;

Проведення:
пропуску льодоходу, повені та паводків;

ради

міліція» виконком селищної

нещасних випадків з людьми на водних Начальник КП «Муніципальна
об’єктах

Заходи

3

До 13 грудня

Квітень червень

Травеньчервень

Лютийберезень

Терміни
проведення
Другий
квартал

Селищний голова

___________________________________________

Відділ освіти молоді та
спорту,фахівець з
цивільного захисту ; виконком
Вороновицької селищної ради

Відповідальні за
проведення (виконання)
Залучаються (навчаються)

О.Г.Ковінько

Департаменти облдержадміністрації:
освіти і науки,
соціальної та молодіжної політики,
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації,
Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області,
виконком Вороновицької ОТГ
Організація та проведення громадських
Начальник відділу, освіти
Головне управління Державної служби
акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та молоді та спорту; фахівець з
України з надзвичайних ситуацій у
«Герой-рятувальник року»
цивільного захисту; виконком Вінницькій області, відділ освіти молоді
Вороновицької селищної ради та спорту;
виконком Вороновицької ОТГ
Участь у проведенні Всеукраїнського
Начальник відділу освіти
Головне управління Державної служби
фестивалю дружин юних пожежних
молоді та спорту; фахівець з
України з надзвичайних ситуацій у
цивільного захисту
Вінницькій області; відділ освіти,
Воронвицької селищної ради
молоді та спорту;
виконком Вороновицької ОТГ
Створення циклу у регіональній газеті
Фахівець з цивільного захисту; Головне управління Державної служби
«Подільська зоря», на сайті Вороновицьго
виконком Ворновицької
України з надзвичайних ситуацій у
ОТГ соціальної реклами з основ безпеки
селищної ради
Вінницькій області,
життєдіяльності з урахуванням потреб осіб
виконком Вороновицької ОТГ
з інвалідністю

Заходи

Популяризація культури безпеки
життєдіяльності серед дітей і молоді
шляхом проведення шкільних), навчальнотренувальних зборів і організації
навчальних таборів

Вик. О.Ю. Левицька
587-164
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Протягом
року

Квітеньвересень

До 13 грудня

Терміни
проведення
До 13 грудня
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