
НОВОАЙДАРСЫСА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

“/ X ” 20,ЯО р. Новоайдар №

Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту Новоайдарського району 
Луганської області на 2020 рік

Відповідно до статей 19, 130 Кодексу цивільного захисту України 
(із змінами), статей 6, 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
(із змінами), Положення про єдину державну систему цивільного захисту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року 
№ 11 (із змінами), Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної 
системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 09 серпня 2017 року № 626 (із змінами), беручи до уваги 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1316-р 
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік» та 
розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації -  керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 08 січня 2020 року № 11 «Про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 
2020 рік», з метою забезпечення виконання заходів з цивільного захисту 
населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій на території 
Новоайдарського району Луганської області, 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Новоайдарського 
району Луганської області на 2020 рік (далі - план основних заходів), що 
додається.

2. Рекомендувати виконавцям плану основних заходів надавати сектору з 
питань цивільного захисту райдержадміністрації:

2.1. Інформацію про виконання плану основних заходів у першому 
півріччі - до 20 червня 2020 року, за рік - до 20 грудня 2020 року.

2.2. Пропозиції до проекту плану основних заходів цивільного захисту 
Новоайдарського району Луганської області на 2021 рік - до 20 червня 2020 
року.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови Тетяна НОВИКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

rsA tuf <М?Л> № 4 1 '

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Новоайдарського району Луганської області на 2020 рік

№
з/п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Сірок
виконання

/ 2 3 4
Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту

1. Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого 
оповіщення населення

райдержадміністрація. селищна та сільські ради, 
ВІ (А (за згодою)

до 18 грудня

2. Здійснення звірки електронного та документального обліку 
захисних споруд цивільного захисту Новоайдарського району

сектор з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації, Новоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області (за згодою)

до 18 грудня

3. Здійснення комплексу заходів щодо відновлення функціонування 
захисних споруд цивільного захисту Новоайдарського району за 
призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами 
цивільного захисту і майном

сектор з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації, селищна та сільські ради, 
ВЦЛ (за згодою), підприємства, установи та 
організації (за згодою)

до 18 грудня

4. Організація технічної інвентаризації фонду захисних споруд 
цивільного захисту Новоайдарського району

сектор з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації, Новоайдарський РВ ГУ 
ДС11C України у Луганській області (за згодою), 
балансоутримувачі захисних споруд (за згодою)

до 18 грудня

5. Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для:
1) персоналу хімічно небезпечних об’єктів (рівень забезпечення 
100%)

підприємства, установи та організації 
(за згодою)

до 18 грудня

2) працівників підприємств, розташованих у зоні можливого 
хімічного забруднення (рівень забезпечення -  70% погреби)

3) непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах 
хімічного забруднення (рівень забезпечення -  не менше 40% 
потреби)

райдержадміністрація, міська, селищна та 
сільські ради, ВІ (А (за згодою)

до 18 грудня
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6. Завершення створення місцевої ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту
райдержадміністрація, підприємства, установи 
та організації (за згодою)

до 18 грудня

7. Завершення створення територіальних формувань цивільного 
захисту

райдержадміністрація, підприємства, установи 
та організації (за згодою)

до 18 грудня

8. Уточнення переліку суб'єктів господарювання, що продовжують 
свою діяльність в особливий період

райдсржадмінісграція, підприємства, установи 
та організації (за згодою)

до 18 грудня

9. Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам та організаціям щодо підготовки до 
осінньо-зимового періоду

райдержадміністрація, 1 Іовоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області (за згодою)

березень- 
травень, 

вересень - 
жовтень

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

10. Організація та проведення штабного тренування з органами 
управління і силами місцевої ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання 
завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків

райдержадміністрація, 1 Іовоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області 
(за згодою), місцеві спеціалізовані служби 
цивільного захисту (за згодою), селищна та 
сільські ради, ВЦА (за згодою)

лютий

11. Проведення:
1) штабних тренувань органів управління цивільного захисту 
місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) 
щодо переведення з режиму функціонування в мирний час на 
режим функціонування в особливий період

райдержадміністрація. Новоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області 
(за згодою), місцеві спеціалізовані служби 
цивільного захисту (за згодою)

до 08 грудня

2) штабних тренувань органів управління цивільного захисту 
місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту щодо виконання завдань з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру
3) спеціальних навчань (тренувань) формувань цивільного захисту 
місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту щодо ліквідації

райдержадміністрація, Новоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області

квітень - травень



з
/ 2 3 4

надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами в природних 
екосистемах

(за згодою), місцеві спеціалізовані служби 
цивільного захисту (за згодою)

4) спеціальних навчань (тренувань) формувань цивільного 
захисту місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту щодо 
виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

вересень-
жовтень

12. Здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню:
1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом 
пожсжонебезпечного періоду

райдержадміністрація, селищна та сільські 
ради, ВЦЛ (за згодою). 1 Іовоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області 
(за згодою), Д11 «1 Іовоайдарське JІМІ'»(за згодою), 
Мовоайдарський ВГІ ГУНИ в Луганській області 
(за згодою)

квітень -  жовтень

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах райдержадміністрація, селищна та сільські 
ради, ВЦА (за згодою), Новоайдарський РВ ГУ 
ДСІ1С України у Луганській області 
(за згодою), Новоайдарський ВИ ГУ НИ в 
Луганській області (за згодою)

квітень - вересень

13. Виконання протиепідемічних, протиепізоотичних заходів щодо 
попередження виникнення найбільш небезпечних інфекційних 
захворювань серед людей, сільськогосподарських та диких тварин

райдержадміністрація, управління 
Держиродспоживслужби в Новоайдарському 
районі (за згодою), КИП «Новоайдарська 
багатопрофільна лікарня» І Іовоайдарської 
районної ради Луганської області (за згодою), 
селищна та сільські ради, ВЦА (за згодою), 
Новоайдарський РВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою)

протягом року

Заходи і контролю за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання 
надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях

14. Організація та здійснення :
І) перевірки селищноїта сільських рад, ВЦЛ. підприємств, установ 
та організацій щодо стану готовності:
до виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та 
гіаводків

райдержадміністрація, селищна та сільські 
ради, ВЦА (за згодою), 1 Іовоайдарський РВ ГУ 
ДСІ 1C України у Луганській області (за згодою)

лютий - березень
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місць масового відпочинку населення на водних об’єктах райдержадміністрація, селищна та сільські 
ради, ВЦА (за згодою), Новоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області (за згодою)

травень - червень

2) визначення стану готовності:
комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, 
а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій 
за призначенням

райдержадміністрація, селищна та сільські 
ради, ВЦА (за згодою), Новоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області 
(за згодою), підприємства, установи та 
організації (за згодою)

березен ь-травен ь

комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають 
у виданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного 
захисту в пожежонебезпечний період

райдержадміністрація, Новоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області 
(за згодою), ДІ1 «Новоайдарське ЛМГ»(зазгодою)

квітень-червень

3) перевірки стану готовності місцевої системи централізованого 
оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем 
оповіщення з доведенням до відома населення через засоби масової 
інформації навчальної інформації у сфері цивільного захисту

сектор з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації, СЛД № 2 емт Новоайдар 
КЦТ № 342 м. Сєвєродонецьк (за згодою), 
Новоайдарський РВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), ТОВ «Вісник 
Новоайдарщини» (за згодою)

листопад

4) технічних перевірок автоматизованої системи централізованого 
оповіщення:
без включення електросирен сектор з питань цивільного захисту 

райдержадміністрації, СЛД № 2 емт Новоайдар 
КЦТ № 342 м. Сєвєродонецьк (за згодою)

15 січня,
17 березня, 
15 квітня,
17 червня,
15 липня, 

16 вересня, 
21 жовтня,
16 грудня

із можливим запуском електросирен 19 лютого,
20 травня, 
19 серпня,

18 листопада
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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

15. Функціональне навчання керівного складу і фахівців 
райдержадмініс грації, селищної та сільських рад, ВЦА, 
підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з 
організацією заходів з цивільного захисту в навчально-методичних 
центрах сфери цивільного захисту

райдержадміністрація, селищна та сільські 
ради, ВІ (А (за згодою), навчально-методичний 
центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Луганської області (за згодою), 
Новоайдарський РВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою)

до 25 грудня

16. Участь у проведенні:
1) практичного семінару з представниками відділу освіти та 
педагогічними працівниками щодо організації діяльності базових 
(опорних) закладів освіти з безпеки життєдіяльності

райдержадміністрація, навчально-методичний 
центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Луганської області (за згодою), 
Новоайдарський РВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою)

жовтень

17. Участь у навчально-методичних зборах з начальниками відділів 
(секторів), фахівцями з питань цивільного захисту та надзвичайних 
ситуацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування

сектор з питань цивільного захисту 
рай держад м і н і страї \ ії

березень,
червень,
вересень,
грудень

18. Участь у проведенні зборів керівного складу територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення 
і територій з питань підведення підсумків роботи у 2020 році і 
визначення основних завдань на 2021 рік

рай держадм і 11 іс граці я січень-лютий 
2021 року

19. Організація та проведення:
1) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти

райдержадміністрація, селищна та сільські 
ради, ВЦА (за згодою), І Іовоайдарський РВ ГУ 
ДС11C України у Луганській області (за згодою)

квітень-
травень,
вересень-
жовтень

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

КН1І «Новоайдарська багатопрофільна 
лікарня» Новоайдарської районної ради 
Луганської області (за згодою), управління 
Держпродсноживслужби в Новоайдарському 
районі (за згодою), КЗ «Щастинська міська

до 0 8 і рудня
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лікарня Новоайдарського району Луганської 
області» (за згодою)

3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед 
дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних змагань 
«Школа безпеки», навчально-грену вальних зборів і організації 
навчальних таборів

райдержадміністрація, Новоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області 
(за згодою), селищна та сільські ради, ВЦЛ 
(за згодою)

до 08 грудня

4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» 
та «Герой-рятівник року»

райдержадміністрація, Новоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області 
(за згодою), селищна та сільські ради, ВЦА 
(за згодою)

до 08 грудня

20. Створення циклу тематичних сюжетів соціатьної реклами з основ 
безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

райдержадміністрація, селищна та сільські 
ради, ВЦА (за згодою), Новоайдарський РВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області (за згодою)

до 08 грудня

Завідувач сектору з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації Вячеслав СКАТЕРИІIIН


