
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
V# • •  • •  •  •  • • •голови районної державної адміністрації

40 иМ Л ьш Ь  2017 р. м.Старобільськ

Про затвердження Плану основних 
заходів цивільного захисту 
Старобільського району на 2017 рік

Керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 27 Закону 
України «Про місцеві державні адмнінстрації», відповідно до статті 19, пункту 
5 частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 
Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, враховуючи 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 9-р «Про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік»:

1 .Затвердити план основних заходів цивільного захисту Старобільського 
району на 2017 рік (далі -  план заходів), що додається.

2.Рекомендувати виконавчим комітетам міської та сільських рад 
розробити та затвердити відповідні місцеві плани заходів у межах повноважень.

3.Виконавцям плану заходів надати інформацію про хід його виконання 
райдержадміністрації для узагальнення:

- до 20.12.2017 року

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Калініна О.С.

- пропозиції до проекту плану основних заходів цивільного 
захисту Старобільського району на 2018 рік -  до 01.09.2017 року.

Голова райдержадміністрації А.І. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Старобільського району на 2017 рік

№
з/п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

1 2 3 4
Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

1. Здійснення комплексу заходів щодо ліквідації наслідків:

1) соціальної надзвичайної ситуації державного рівня 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 
26.01.2015 № 47-р «Про встановлення режимів 
підвищеної готовності та надзвичайної ситуації»)

структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), військове командування ОТУ 
«Луганськ»(за згодою), Луганський прикордонний загін (за 
згодою),

протягом
року

2. Здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню:

1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях 
протягом пожежонебезпечного періоду

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування ,(за 
згодою), Старобільське ДЛМГ (за згодою),

травень - 
жовтень



л
1 2 3 4

УІРВ Головного управління ДСНС України у Луганській 
області (за згодою), ВП Головного управління Національної 
поліції в Луганській області (за згодою), військове 
командування ОТУ «Луганськ» (за згодою), Луганський 
прикордонний загін (за згодою), суб’єкти господарювання (за 
згодою)

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування (за 
згодою), МРВ Головного управління ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), ВП Головного управління 
Національної поліції в Луганській області (за згодою)

II квартал

3) надзвичайних подій та надзвичайних ситуацій на 
автошляхах району райдержадміністрація, філія «Старобільська ДЕД» (за 

згодою), ВП Головного управління Національної поліції в 
Луганській області (за згодою), МРВ Головного управління 
ДСНС України у Луганській області (за згодою)

протягом
року

3. Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і 
пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, 
ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, 
інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних 
Сил, уточнення та подання місцевим органам виконавчої 
влади розрахунків зон можливого ураження внаслідок 
вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються 
на зазначених об’єктах

військове командування ОТУ «Луганськ» (за згодою), 
Старобільсько-Новопсковський об’єднаний військовий 
комісаріат (за згодою), ВП Головного управління 
Національної поліції в Луганській області (за згодою), 
Луганський прикордонний загін (за згодою), МРВ Головного 
управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), 
райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування (за 
згодою)

до 15 грудня

Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту

4. Проведення технічної інвентаризації фонду захисних 
споруд цивільного захисту

райдержадмінстрація, органи місцевого самоврядування (за 
згодою), МРВ Головного управління ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), підприємства, установи та 
організації незалежно від форм власності (за згодою)

до 15 грудня

5. Коригування планів евакуації населення, а також 
матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення 
збройних конфліктів

райдержадмінстрація, органи місцевого самоврядування (за 
згодою), МРВ Головного управління ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), підприємства, установи та 
організації незалежно від форм власності (за згодою)

до 1 грудня



1 2 4

Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки

6. Організація та здійснення:
1) перевірки органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій щодо стану 
готовності:
місць масового відпочинку населення на водних 
об’єктах

райдержадмінстрація, органи місцевого самоврядування (за 
згодою), МРВ Головного управління ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), Лабораторний центр 
Головного управління Держсанепідслужби у Луганській 
області Старобільська міжрайонна філія МОЗ України (за 
згодою)

липень - 
серпень

до виконання завдань за призначенням у складних 
умовах осінньо-зимового періоду райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування (за 

згодою), МРВ Головного управління ДСНС України у 
Луганській області (за згодою)

вересень - 
жовтень

2)
комплексної перевірки стану готовності систем 
централізованого оповіщення (загальнодержавної, 
спеціальної «Сигнал-Д» та територіальних) з 
доведенням до відома населення навчальної інформації 
у сфері цивільного захисту через засоби масової 
інформації

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування (за 
згодою), МРВ Головного управління ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), СЛД-1 РЦТ № 341 ХФ ПАТ 
«Укртелеком» (за згодою)

листопад (за
окремим
планом)

3) перевірок автоматизованої системи централізованого 
оповіщення району:

без запуску електросирен райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування 
МРВ Головного управління ДСНС України у Луганській 
області (за згодою), СЛД-1 РЦТ № 341 ХФ ПАТ 
«Укртелеком» (за згодою)

15 березня
12 квітня 
14 червня
16 серпня
13 вересня 
11 жовтня 
13 грудня

із можливим запуском електросирен 15 лютого 
17 травня 
12 липня

Заходи щодо підготовки керівного складу фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного
захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

7. Функціональне навчання керівного складу фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 
заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування 
МРВ Головного управління ДСНС України у Луганській 
області

за окремим 
планом
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8. Організація та проведення:
1) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у 
загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних 
навчальних закладах

відділ освіти РДА, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
РДА, органи місцевого самоврядування (за згодою), МРВ 
Головного управління ДСНС України у Луганській області (за 
згодою), ВП Головного управління Національної поліції в 
Луганській області (за згодою), навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської 
області (за згодою)

травень, 
жовтень - 
листопад

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

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування (за 
згодою), Старобільська міжрайонна філія Лабораторний 
центр Г оловного управління Держсанепідслужби у 
Луганській області МОЗ України (за згодою),
Старобільська філія Держпродспоживслужби України в 
Луганській області (за згодою), МРВ Головного управління 
ДСНС України у Луганській області (за згодою), навчально- 
методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Луганської області (за згодою)

до 15 грудня

3) заходів з популяризації культури безпеки 
життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення 
шкільних, районних (міських), обласних змагань; 
навчально-тренувальних зборів і навчальних таборів; 
участі команд-переможниць у Всеукраїнському 
(міжнародному) зборі-змаганні юних рятувальників 
“Школа безпеки”

Відділ освіти РДА, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
РДА, органи місцевого самоврядування (за згодою), МРВ 
Головного управління ДСНС України у Луганській області (за 
згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою), ВП 
Головного управління Національної поліції в Луганській 
області (за згодою)

до 15 грудня

4) Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних

МРВ Головного управління ДСНС України у Луганській 
області (за згодою), райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), ВП Головного управління 
Національної поліції в Луганській області (за згодою)

травень - 
вересень
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1 2 3 4
9. Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, 

сюжетів соціальної реклами згідно з основними 
вимогами безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня 
підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми

МРВ Головного управління ДСНС України у Луганській 
області (за згодою), райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

травень - 
вересень

10. Розроблення та виготовлення навчальних, навчально- 
наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з 
питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

МРВ Головного управління ДСНС України у Луганській 
області (за згодою), навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за 
згодою), райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою).

травень -  
вересень.

Керівник апарату В.А.Черненко


