
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

лютого 2018 р. м.Старобільськ

Про затвердження Плану основних 
заходів цивільного захисту 
Старобільського району на 2018 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,  пункту 5 Порядку 
розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626, 
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 981-р 
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік» та 
на розпорядження голови обласної державної адміністрації -  керівника 
військово-цивільної адміністрації від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження 
плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2018 рік»:

1 .Затвердити план основних заходів цивільного захисту Старобільського 
району на 2018 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 надавати до райдержадміністрації: 
Інформацію про виконання плану заходів у першому півріччі -  до 20.06.2018, за 
р і к - д о  20.12.2018.

пропозиції до проекту плану основних заходів цивільного захисту 
Старобільського району на 2018 рік -  до 20.06.2018 року.

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

А.І. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Старобільського району на 2018 рік

№
з/
п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

1 2 3 4

Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту
1. Забезпечення придбання засобів радіаційного та 

хімічного захисту для:
1) персоналу радіаційних та хімічно небезпечних 
об’єктів у повному обсязі

підприємства, установи та організації (за згодою) до 15 грудня

2) працівників підприємств, розташованих у зоні 
можливого радіаційного і хімічного забруднення
3) непрацюючого населення, яке проживає у 
прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах 
можливого радіаційного забруднення

Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

до 15 грудня

2. Розроблення і затвердження переліку суб’єктів 
господарювання, що продовжують свою діяльність в 
особливий період

Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), Старобільський МРВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області (далі - 
Старобільський МРВ) (за згодою)

до 15 грудня

3. Продовження оснащення закладів охорони здоров’я Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого до 15 грудня



1 2 3 4
згодою)

5. Організація проведення технічної інвентаризації фонду 
захисних споруд цивільного захисту району

Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), Старобільський МРВ (за 
згодою)

до 25 грудня

6. Надання методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам та 
організаціям з питань підготовки до осінньо-зимового 
періоду

Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), Старобільський МРВ (за 
згодою)

вересень-
жовтень

7. Формування документального обліку захисних споруд 
цивільного захисту району, здійснення звірки результатів 
проведення технічної інвентаризації, документального 
обліку захисних споруд цивільного захисту

Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), Старобільський МРВ (за 
згодою)

до 25 
листопада

8. Розвиток загальнодоступних інформаційних ресурсів, 
забезпечення надання та оприлюднення інформації про 
фонд захисних споруд цивільного захисту у місцевих 
засобах масової інформації, на офіційному сайті 
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування

Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), Старобільський МРВ (за 
згодою)

грудень

9. Розробка та коригування планів цивільного захисту на 
особливий період у частині, що стосується евакуації 
населення, матеріальних та культурних цінностей у разі 
виникнення збройних конфліктів

Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), Старобільський МРВ (за 
згодою)

до 01 грудня

Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
10. Здійснення комплексу заходів щодо ліквідації наслідків 

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

Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

протягом
року

11. Здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню:
1) пожеж у лісах, сільськогосподарських угіддях 
протягом пожежонебезпечного періоду

Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), Старобільський МРВ (за 
згодою), управління АПР, засоби масової інформації (за *

квітень-
жовтень



з

1 2 3 4
згодою), Старобільське ДЛМГ (за згодою), 
Старобільський відділ поліції ГУ НП в Луганській 
області (за згодою), Луганський прикордонний загін (за 
згодою), суб’єкти господарювання (за згодою)

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах Старобільська райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), Старобільський МРВ (за 
згодою), відділ освіти Старобільської РДА; управління 
соціального захисту населення, ЛКУ «Обласна 
рятувально-водолазна служба», Старобільський відділ 
поліції ГУ НП в Луганській області (за згодою),

II квартал

12. 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 України, уточнення та подання місцевим органам 
виконавчої влади, на території яких розташовані такі 
об’єкти, розрахунків зон можливого ураження 
внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які 
зберігаються на зазначених об’єктах

Старобільсько -  Новопсковський об’єднаний військовий 
комісаріат (за згодою), Старобільський міжрайонний 
відділ СБУ в Луганській областях (за згодою), 
Старобільський відділ поліції ГУ НП в Луганській 
області (за згодою), Луганський прикордонний загін (за 
згодою), Старобільська райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування (за згодою), Старобільський 
МРВ (за згодою), органи місцевого самоврядування (за 
згодою)

до 15 грудня

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

управління Держпродспоживслужби у Старобільському 
районі (за згодою), АПК, КУ Старобільське РТМО; КУ 
РЦ ПМСД (за згодою) райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування (за згодою), Старобільський 
МРВ (за згодою)

протягом
року

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил 
та засобів ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

14. Організація та проведення штабних навчань з органами 
управління та силами цивільного захисту ланок 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту (з практичним відпрацюванням 
заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру) у 
районі:

Старобільська райдержадміністрації, місцеві 
спеціалізовані служби цивільного захисту району (за 
згодою); Старобільський МРВ (за згодою)

вересень



4

1 2 3 4
15. Участь у проведенні:

1) спеціального навчання (тренування) формувань 
аварійно-рятувальної служби функціональної підсистеми 
охорони і захисту лісів щодо ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, що виникла внаслідок лісової 
пожежі, на базі Полтавського обласного управління 
лісового та мисливського господарства

Старобільська райдержадміністрації; Старобільський 
МРВ (за згодою); Старобільське ДЛМГ (за згодою).

травень

2) спеціального навчання (тренування) формувань 
аварійно-рятувальної служби функціональної підсистеми 
запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх 
наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих 
об’єктах і територіях щодо ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) 
озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного 
палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктах 
Збройних Сил України

Старобільський відділ поліції (за згодою), 
Старобільський МРВ (за згодою), Старобільська 
райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування(за згодою).

за окремим 
планом

16. Участь у проведенні навчально-методичних зборів з 
начальниками відділів та фахівцями з питань 
цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування 
(за згодою)

березень,
червень,
вересень,
грудень

17. Участь у проведенні зборів керівного складу ланки 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту населення і територій з питань 
підведення підсумків роботи у 2018 році і визначення 
основних завдань на 2019 рік

Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування 
(за згодою)

січень-лютий 
2019 року

Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки
18. Організація та здійснення:

1) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування щодо стану готовності:
до виконання завдань під час пропуску льодоходу, 
повені та паводків

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування 
(за згодою), Старобільський МРВ (за згодою),

лютий-
березень
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1 2 3 4
місць масового відпочинку населення на водних 
об’єктах

Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування 
(за згодою), Старобільський МРВ (за згодою), ,
ЛКУ «Обласна рятувально-водолазна служба»

травень-
червень

2) визначення стану готовності:
комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських 
організацій до дій за призначенням

Райдержадміністрація , органи місцевого самоврядування 
(за згодою) Старобільський МРВ (за згодою)

березень-
травень

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

АПК, Старобільський ДЛМГ, Старобільський МРВ (за 
згодою), райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

квітень-
червень

3) контролю за станом готовності систем 
централізованого оповіщення (загальнодержавної, 
спеціальної «Сигнал-Д» та територіальних) з 
доведенням до відома населення через засоби масової 
інформації навчальної інформації у сфері цивільного 
захисту

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування 
(за згодою), Старобільський МРВ (за згодою), підрозділ 
ПАТ «Укртелеком», розташований на території району 
(за згодою), Старобільський відділ поліції

листопад

4) перевірок автоматизованої системи централізованого 
оповіщення району:
без запуску електросирен підрозділ ПАТ «Укртелеком» розташовані на території 

району (за згодою), райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування (за згодою)

17 січня, 
14 березня,
18 квітня, 
20 червня,
18 липня,

19 вересня, 
17 жовтня,
19 грудня

із можливим запуском електросирен 14 лютого,
16 травня,
15 серпня, 

14 листопада

5) перевірки стану накопичення місцевих матеріальних 
резервів для запобігання виникненню і ліквідації

Старобільський МРВ (за згодою), райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування (за згодою)

за окремим 
планом
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наслідків надзвичайних ситуацій

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

19. Організація функціонального навчання керівного 
складу і фахівців, райдержадміністрації, виконавчих 
органів місцевих рад, підприємств, установ та 
організацій в Інституті державного управління у сфері 
цивільного захисту, Навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Луганської області

Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування 
(за згодою), Старобільський МРВ (за згодою),

за окремим 
планом

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

Відділ освіти Старобільської РДА, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування (за згодою), 
Старобільський МРВ (за згодою), Старобільський відділ 
поліції (за згодою)

квітень-
травень,
жовтень-
листопад

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

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування 
(за згодою), управління Держпродспоживслужби у 
Старобільському районі (за згодою), Старобільський 
МРВ (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 організації 
навчальних таборів

Відділ освіти Старобільської РДА, райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування (за згодою), 
Старобільський МРВ (за згодою), Старобільський відділ 
поліції (за згодою)

до 15 грудня

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

Відділ освіти Старобільської РДА, райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування (за згодою), 
Старобільський МРВ (за згодою)

до 15 грудня

5) Всеукраїнського фестивалю дружин юних 
пожежників

Старобільський МРВ (за згодою) Відділ освіти 
Старобільської РДА, райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування (за згодою), Старобільський 
відділ поліції (за згодою)

квітень-
вересень
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21. Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, 

соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з 
урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку 
розраховані такі програми

Старобільський МРВ (за згодою) Відділ освіти 
Старобільської РДА, райдержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування (за згодою)

квітень-
вересень

Керівник апарату В.А. Черненко


