
    

   ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням виконкому  

селищної ради 

                                                                                                                                                             від 17.02 2021 року № 38 

П  Л  А  Н 

                            основних заходів  цивільного захисту смт Вороновиця, Вінницького району  територіальної підсистеми 

єдиної державної  

системи цивільного захисту на 2021рік 

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування у разі 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 
 

 

№  
з/п 

Заходи 
Відповідальні за 

проведення (виконання) 
 

Залучаються (навчаються) Терміни 
проведення 

                                                              Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

 

 
1. 

Розроблення (уточнення) положення 
територіальної громади, інших нормативно- 
правових актів, необхідних для 
функціонування територіальних підсистем: 
- наявність положення про ланку 
територіальної підсистеми (територіальної 
громади) єдиної державної 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади 

 Голова громади, керівники підприємств, 
виконавчий комітет громади 

До 01.03. 
2021р. 

2. Ужиття заходів щодо забезпечення 
цивільного захисту на відповідній території. 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади 

Голова громади, керівники підприємств, 
виконавчий комітет громади 

До 01.06. 2021р 

3. Розроблення (уточнення) планів реагування 
на надзвичайні ситуації територіальної 
громади. 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади 

Голова громади, керівники підприємств, 
виконавчий комітет громади 

01.05. 2021р. 

4.  Стан виконання заходів по забезпеченню 
епідемічного благополуччя  на території 
громади 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади, 
виконавчий комітет та відділ 
охорони здоров’я та 
соціального захисту населення 

Виконавчий комітет селищної 
ради,Чернявська О.М. начальник відділу 
охорони здоров’я та соціального захисту 

населення, 
 

постійно 

5. Уточнення переліку суб’єктів 
господарювання, що продовжують свою 
діяльність в особливий період 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади 

Керівники підприємств, виконавчий 
комітет громади 

До 25 грудня 
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№  
з/п 

Заходи 
Відповідальні за 

проведення (виконання) 
 

Залучаються (навчаються) 
Терміни 

проведення 

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, 
сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту 

 

 
1 

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

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

Виконавчий комітет, 
Члени  комісії ТЕБ та НС 
керівники  установ,організацій громади   
 

За планом 
роботи комісії 
ТЕБ та НС  
 

 
    2 

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

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади, 
виконавчий комітет громади  
та комісія ТЕБ та НС 

Виконавчий комітет громади, 
члени  комісії ТЕБ та НС, 
керівники  установ, організацій громади   
 
 

За планом 
Вінницького 
військового 
комісаріату 

 
 

    3. 

Участь у штабних (спеціальних) навчаннях 
(тренуваннях) з антитерористичною 
тематикою 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади, 
виконавчий комітет громади  
та комісія ТЕБ та НС 

Члени комісії ТЕБ та НС, керівники  
установ, організацій територіальної 
громади, виконавчий комітет громади 
 

За планом 
управління  
СБУ 

 
 

    4. 

Штабного тренування з органами 
управління та силами цивільного захисту 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 
щодо дій в умовах паводку,пропуску 
льодоходу і повені.  
Щодо дій в складних умовах осінньо-
зимового періоду 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади, 
виконавчий комітет громади  
та комісія ТЕБ та НС 

 Члени комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій керівники  установ,організацій 
територіальної громади, виконавчий 
комітет територіальної громади. 
 

 13-лютого 
  

 
 

     5. 

Штабного тренування з органами 
управління та силами цивільного захисту 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 
щодо дій в складних умовах осінньо-
зимового періоду 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади, 
виконавчий комітет громади  
та комісія ТЕБ та НС 

Члени комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій керівники  установ,організацій, 
виконавчий комітет територіальної 
громади. 
 

 8-жовтня 

    Здійснення комплексу заходів із 
запобігання виникненню: 
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№  
з/п 

Заходи 
Відповідальні за 

проведення (виконання) 
 

Залучаються (навчаються) 
Терміни 

проведення 

1. пожеж у лісах та сільськогосподарських 
угіддях протягом  пожежонебезпечного 
періоду; 
 
 
 

 
 

Керівники лісомисливських 
господарств, начальник ДПРЧ-
17, виконавчий комітет.  
 
 

Керівники лісомисливських господарств, 
ДПРЧ-17 смт Вороновиця, відділ 
управління комунальною власністю, 
виконавчий комітет громади.                          
 

Квітень – 
жовтень 

нещасних випадків з людьми на водних 
об’єктах 
 
 
 
 

Виконавчий комітет громади  
та комісія ТЕБ та НС. 

 Начальницк ДПРЧ-17 смт Вороновиця 
Деркач М.П., ДОП відділу поліції №5 
Вінницького районного управління ГУНП 
у Вінницькій області капітан поліції М.А. 
Тонкошкур, виконавчий комітет  громади.     
 

Другий 
квартал 

 
Проведення: 

   

  
 

 

 

 

    2 

пропуску льодоходу, повені та паводків;  Виконавчий комітет громади, 
підприємства, установи щодо 
стану готовності. 

Виконавчий комітет громади, 
підприємства, установи щодо стану 
готовності. 

Лютий- 
березень 

місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах; 

Виконавчий комітет громади, 
підприємства, установи щодо 
стану готовності; орендарі 
водних об’єктів 

Виконавчий комітет громади, 
підприємства, установи щодо стану 
готовності; орендарі водних об’єктів. 

Травень-
червень 

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 

Керівники лісомисливських 
господарств; начальник 
пожежно-рятувальної частини 
№17; виконавчий комітет 
громади. 

Керівники лісомисливських господарств, 
відділ управління комунальною власністю, 
начальник ДПРЧ 17, виконавчий комітет  
громади.                            
 

Квітень - 
червень 

                                                                                             Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 
 
 
 

 

    1. 

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

Комісія ТЕБ та НС; 
виконавчий комітет громади. 

Комісія ТЕБ та НС 
Виконавчий комітет громади. 

До 13 грудня 
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№  
з/п 

Заходи 
Відповідальні за 

проведення (виконання) 
 

Залучаються (навчаються) 
Терміни 

проведення 

 
 

 

    2. 

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

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади. 
комісія ТЕБ та НС; 
виконавчий комітет громади. 

виконавчий комітет громади, Мисліцька 
Л.М. начальник відділу освіти культури 
туризму та спорту. 

До 13 грудня 

 
 
   3. 

Проведення Місячника цивільного захисту 
 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади, 
виконавчий комітет громади, 
Мисліцька Л.М. начальник 
відділу освіти культури 
туризму та спорту 

виконавчий комітет громади, Мисліцька 
Л.М. начальник відділу освіти культури 
туризму та спорту 

17 вересня – 17 
жовтня 

 
 

    4. 

Організація та проведення громадських 
акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та 
«Герой-рятувальник року» 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади 
,виконавчий комітет громади, 
Мисліцька Л.М. начальник 
відділу освіти культури 
туризму та спорту. 

виконавчий комітет громади, Мисліцька 
Л.М. начальник відділу освіти культури 
туризму та спорту. 

До 13 грудня 

 
    5. 

Участь у проведенні Всеукраїнського 
фестивалю дружин юних пожежних 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади, 
виконавчий комітет громади, 
Мисліцька Л.М. начальник 
відділу освіти культури 
туризму та спорту. 

виконавчий комітет громади, Мисліцька 
Л.М. начальник відділу освіти культури 
туризму та спорту. 

Квітень-
вересень 

 
 

     6. 

Створення циклу у регіональній газеті 
«Подільська зоря», на сайті Вороновицької  
селищної  ради соціальної реклами з основ 
безпеки життєдіяльності з урахуванням 
потреб осіб з інвалідністю 

Структурний підрозділ з 
питань цивільного захисту 
територіальної громади, 
виконавчий комітет громади. 

Виконавчий комітет громади. Протягом 
року 

                                     

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                             Секретар  виконавчого комітету                         Н.А.Мороз 

 

                                             


