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виникнення надзвичайних 

ситуацій, порядок їх заповнення 

та поводження в них з 

урахуванням доступності таких 

споруд для осіб 3 інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення, а також стан їх 

готовності до використання за 

призначенням. Створення 

загальнодоступних 

інформаційних ресурсів із 

зазначеного питання 

самоврядування (за 

згодою), суб’єкти 

господарювання 

державної та 

комунальної форми 

власності (за згодою) 

місцевого самоврядування 

3. Організація технічної 

інвентаризації фонду захисних 

споруд цивільного захисту 

Старобільського району 

Луганської області 

Відділ оборонної 

роботи, цивільного 

захисту, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади, Старобільське 

районне управління ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою),  органи 

місцевого 

протягом 

року 

проведення технічної інвентаризації 

100 відсотків фонду захисних споруд 

цивільного захисту області. Надання 

ДСНС України зведеної відомості 

технічної інвентаризації 

4. Створення та поповнення фонду 

захисних споруд цивільного 

захисту, зокрема шляхом 

обстеження та взяття на облік 

підземних та надземних будівель і 

споруд, з метою встановлення 

можливості їх використання для 

укриття населення як споруд 

подвійного призначення та 

протягом 

року 

 забезпечено укриття 100 відсотків 

населення; 

проведено технічну інвентаризацію на 

всіх об’єктах, що перебувають на 

обліку як споруди подвійного 

призначення та найпростіших укриттів 
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найпростіших укриттів самоврядування (за 

згодою), суб’єкти 

господарювання 

державної та 

комунальної форми 

власності (за згодою) 

5. Здійснення звірки електронного 

та документального обліку 

захисних споруд цивільного 

захисту району 

Відділ оборонної 

роботи, цивільного 

захисту, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади, Старобільське 

районне управління  ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою),  органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

до 01 

грудня 

проведено звірки електронного та 

документального обліку захисних 

споруд цивільного захисту району; 

узагальнену інформацію про наявний 

фонд захисних споруд надано ДСНС 

7. Упровадження вимог до 

інженерно- технічних заходів 

цивільного захисту під час 

розроблення комплексних планів 

Відділи оборонної 

роботи, цивільного 

захисту, взаємодії з 

правоохоронними 

протягом 

року 

забезпечено розроблення розділу 

інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту комплексного 

плану просторового розвитку 
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просторового розвитку території 

територіальних громад та іншої, 

пов’язаної з ними, містобудівної 

(просторової) документації 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади,  

інфраструктури, 

містобудування та 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства 

Старобільське районне 

управління  ГУ ДСНС 

України у Луганській 

області (за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

території територіальних громад та 

інших видів містобудівної 

(просторової) документації за звітний 

період 

8. Забезпечення придбання засобів 

хімічного захисту для: 

  накопичення засобів радіаційного та 

хімічного захисту: 

 1) персоналу хімічно небезпечних 

об’єктів  

підприємства, установи 

та організації (за 

згодою) 

до 25 

грудня 

100 % потреби 

2) працівників підприємств, 

розташованих у зоні  

можливого хімічного забруднення  

85 % потреби 

3) непрацюючого населення, яке 

проживає у прогнозованих зонах 

Відділ оборонної 

роботи, цивільного 

до 25 

грудня 

у прогнозованих зонах хімічного 

забруднення - не менше 55 % потреби 
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хімічного забруднення  захисту, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування  (за 

згодою) 

   9. Участь в наданні методичної 
допомоги місцевим органам 
виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування щодо 
організації заходів з евакуації в 
разі виникнення загрози збройних 
конфліктів (із районів можливих 
бойових дій у безпечні райони) із 
розгортанням органів з евакуації, 
практичним здійсненням заходів з 
оповіщення та евакуації населення 
і забезпечення публічної 
(громадської) безпеки та порядку в 
населених пунктах, транспортного 
забезпечення 

відділи Старобільської 

РДА: 

оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади,  

освіти, охорони здоров'я,      

культури та спорту,  

інфраструктури, 

містобудування та 

архітектури, житлово-

комунального 

квітень взято участь у наданні методичної 

допомоги місцевим органам державної 

влади та органам місцевого 

самоврядування; 

отримано цими органами та населенням 

практичні навички щодо здійснення 

оповіщення та евакуації в разі 

виникнення загрози збройних 

конфліктів (із районів можливих 

бойових дій у безпечні) 
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господарства,  

соціально-економічного 

розвитку територій, 

Управління соціального 

захисту населення, 

Архівний відділ, відділ 

фінансів,  Служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації,  

Старобільське РУ  ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Старобільське 

РУ  ГУ НП Луганській 

області (за згодою), 

відділи Старобільського 

району ГУ 

Держпродспоживслужб

и в Луганській області 

(за згодою), 

Старобільський 

районний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки (за 

згодою), органи 

місцевого 
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самоврядування (за 

згодою).  

10.  Надання методичної допомоги 
місцевим органам виконавчої 
влади, органам місцевого 
самоврядування, підприємствам, 
установам та організаціям щодо 
підготовки до осінньо-зимового 
періоду 

відділи Старобільської 

РДА: 

оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади,  

інфраструктури, 

містобудування та 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), Старобільське 

вересень- 

жовтень 

надано методичну допомогу; 

забезпечено виконання підготовчих та 

ремонтних робіт в умовах осінньо- 

зимового періоду 
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РУ  ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою),   

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, 

сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

11. Проведення:    

1) штабних тренувань з органами 

управління цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного 

захисту та її ланок, командно-

штабних навчань з органами 

управління та силами цивільного 

захисту ланок територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади, ОМС 

(за згодою), Старобільське 

РУ ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), територіальні 

(місцеві) спеціалізовані 

служби цивільного 

захисту району 

до 

15 грудня 

проведено штабні тренування та 

командно-штабні навчання; 

відпрацьовано злагодженість і 

взаємодію між органами управління та 

силами цивільного захисту; 

подано Відділу оборонної роботи, 

цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

територіальними органами 

центральних органів виконавчої влади, 

Старобільському РУ ГУ ДСНС України 

у Луганській області звіт за 

результатами 

2) спеціальних навчань (тренувань) 

формувань цивільного захисту 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту щодо ліквідації 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних 

територіальні (місцеві) 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

району 

квітень- 

травень 

проведено спеціальні навчання 

(тренування) формувань цивільного 

захисту спеціалізованих служб 

цивільного захисту; 
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з пожежами у природних 

екосистемах 

подано Відділу оборонної роботи, 

цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

територіальними органами 

центральних органів виконавчої влади, 

Старобільському РУ ГУ ДСНС України 

у Луганській області звіт за 

результатами 

3) спеціальних навчань (тренувань) 

формувань цивільного захисту 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту щодо виконання завдань у 

складних умовах осінньо-зимового 

періоду 

вересень- 

жовтень 

13. Участь у проведенні штабних 

тренувань з органами управління 

функціональних підсистем щодо: 

   

1) запобігання надзвичайним 

ситуаціям і ліквідації їх наслідків у 

підпорядкованих організаціях, на 

підвідомчих об’єктах і територіях 

(із ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на 

арсеналах, базах (складах) 

озброєння, ракет, боєприпасів і 

компонентів ракетного палива, 

інших вибухопожежонебезпечних 

об’єктах Збройних Сил України) 

відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади, 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), ОМС (за згодою) 

за окремим 

планом 

взято участь у проведенні штабного 

тренування; 

отримано практичні навички щодо 

запобігання надзвичайним ситуаціям і 

ліквідації їх наслідків 
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2) запобігання надзвичайним 
ситуаціям і ліквідації їх наслідків 
на об’єктах електроенергетичного 
та ядерно-промислового 
комплексів 

відділи Старобільської 

РДА: інфраструктури, 

містобудування та 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства;  

оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої влади, 

ОМС (за згодою), 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою) 

IV 

квартал 

3) об’єктових тренувань з питань 

цивільного захисту в закладах 

вищої, загальної середньої, 

професійної (професійно-

технічної) та дошкільної освіти 

відділи Старобільської 

РДА: освіти, охорони 

здоров’я, культури та 

спорту; оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

за окремим 

планом 

взято участь у проведенні об’єктового 

тренування, відпрацьовано практичні 

навички; 

здобуто знання та вміння з питань 

особистої безпеки в умовах загрози та 

виникнення надзвичайної ситуації, 

користування засобами захисту, правил 
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органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади, 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Навчально- 

методичний центр 

цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Луганської області (за 

згодою), ОМС (за згодою) 

пожежної безпеки та основ цивільного 

захисту. Сформовано достатній 

(необхідний) рівень знань і умінь дітей 

щодо безпечного перебування в 

навколишньому природному 

середовищі, елементарних норм 

поведінки в надзвичайних ситуаціях, 

запобігання пожежам від дитячих 

пустощів із вогнем; подано 

Старобільському РУ ГУ ДСНС України 

у Луганській області звіти за 

результатами 

14. Здійснення комплексу заходів із 
запобігання виникненню: 

   

1) пожеж у природних 

екосистемах, торфовищах, 

сільськогосподарських угіддях, 

лісових масивах, територіях і 

об’єктах природно-заповідного 

фонду та інших відкритих ділянках 

місцевості протягом 

пожежонебезпечного періоду 

ЛМГ Старобільського 

району (за згодою), 

відділи Старобільської 

РДА: оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

лютий- 

жовтень 

затверджено розпорядчі документи та 

плани організаційних і практичних 

заходів; 

здійснено профілактичні заходи щодо 

забезпечення пожежної безпеки 
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виконавчої влади; 

соціально-економічного 

розвитку територій; 

інфраструктури, 

містобудування та 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства; сектор 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю, ОМС (за 

згодою), Старобільське РУ 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Старобільський 

РУП ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), 

Державна екологічна 

інспекція у Луганській 

області (за згодою), 

МРУЕГГ на території 

Старобільського району 

(за згодою), Рубіжанський, 

Біловодський РЕМ ТОВ 
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«Луганське енергетичне 

об’єднання» (за згодою), 

суб’єкти господарювання 

(за згодою), Луганський 

обласний центр з 

гідрометеорології (далі - 

Луганський ЦГМ) (за 

згодою) 

2) нещасних випадків з людьми на 

водних об’єктах 

відділи Старобільської 

РДА:  

оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади;  

освіти, охорони здоров’я, 

культури та спорту; 

управління соціального 

захисту населення;  

сектор інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю; 

І-ІІ квартал визначено місця масового відпочинку 

людей на водних об’єктах; 

розглянуто питання щодо готовності 

місць масового відпочинку людей на 

водних об’єктах під час засідань 

місцевих комісій з питань техногенно- 

екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій; 

обстежено 100 відсотків дна акваторії 

пляжів; створено рятувальні пости на 

визначених водних об’єктах, які мають 

пляжі 
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ОМС (за згодою), 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), ЛКУ «Обласна 

рятувально-водолазна 

служба», Старобільське 

РУП ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), 

Управління Державного 

агентства меліорації та 

рибного господарства у 

Луганській області (за 

згодою) 

3) надзвичайних ситуацій під час 

проходження осінньо-зимового 

періоду на підприємствах: 

відділи Старобільської 

РДА: інфраструктури, 

містобудування та 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства;  

оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

жовтень- 

грудень 

 

паливно-енергетичного комплексу здійснено профілактичні заходи щодо 

забезпечення безаварійної роботи 

паливно-енергетичного комплексу під 

час проходження осінньо-зимового 

періоду 

житлово-комунального 

господарства та об’єктах 

соціальної сфери та 

затверджено розпорядчі документи та 

плани організаційних і практичних 

заходів; 
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інфраструктури органами центральних 

органів виконавчої 

влади; управління 

соціального захисту 

населення;  

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), ОМС (за згодою), 

МРУЕГГ на території 

Старобільського району 

(за згодою), Рубіжанський, 

Біловодський РЕМ ТОВ 

«Луганське енергетичне 

об’єднання» (за згодою), 

ДЕД на території 

Старобільського району 

ДП «Луганський 

облавтодор» (за згодою), 

Луганський ЦГМ (за 

згодою) 

здійснено профілактичні заходи щодо 

забезпечення сталого функціонування 

об’єктів житлово-комунального 

господарства, соціальної сфери та 

інфраструктури в умовах осінньо- 

зимового періоду 

Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру 

15. Участь у комплексній перевірці 

діяльності щодо виконання вимог 

законів, інших нормативно-

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

червень взято участь у комплексній перевірці 

діяльності щодо виконання вимог 

законів, інших нормативно-правових 
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правових актів з питань 

техногенної та пожежної безпеки, 

цивільного захисту і діяльності 

аварійно-рятувальних служб 

району (у разі їх утворення) 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади 

Старобільської РДА, 

територіальні (місцеві) 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

області, Старобільське РУ 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), ОМС (за згодою), 

Навчально-методичний 

центр цивільного захисту 

та безпеки 

життєдіяльності 

Луганської області (за 

згодою) 

актів з питань техногенної та пожежної 

безпеки, цивільного захисту 

16. Організація та проведення:    

1) перевірок діяльності щодо 
виконання вимог законів, інших 
нормативно-правових актів з 
питань техногенної та пожежної 
безпеки, цивільного захисту і 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Відділ 

оборонної роботи, 

серпень надано оцінку діяльності органів 

місцевого самоврядування щодо 

виконання вимог законів, інших 

нормативно-правових актів з питань 
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діяльності аварійно-рятувальних 
служб (у разі їх утворення), у 
Міловській селищній 
територіальній громаді 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органв виконавчої влади 

Старобільської РДА, 

територіальні (місцеві) 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

Старобільського району, 

Міловська селищна рада 

(за згодою) 

техногенної та пожежної безпеки, 

цивільного захисту; 

надіслано акти перевірок Міловській 

селищній територіальній громаді 

2) перевірок ОМС щодо стану 

готовності:  

  

до пропуску льодоходу, повені та 

паводків 

Старобільський РУ ДСНС 

України у Луганській 

області (за згодою), Відділ 

оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

лютий- 

березень 

проведено цільові перевірки стану 

готовності РДА, ОМС до пропуску 

льодоходу, повені та паводків; надано 

РДА акти за результатами перевірок 

місць масового відпочинку та 

оздоровлення населення 

місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах 

травень- 

червень 

проведено перевірки РДА, ОМС, 

підприємств, установ, організацій щодо 

стану готовності місць масового 

відпочинку та оздоровлення населення; 

підготовлено відповідні акти за 

результатами перевірок 
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виконавчої влади 

Старобільської РДА, ОМС 

(за згодою), Управління 

Державного агентства 

меліорації та рибного 

господарства у Луганській 

області (за згодою), 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Луганській 

області (за згодою), 

Старобільське РУП ГУ НП 

в Луганській області (за 

згодою), ЛКУ «ОРВС» 

закладів освіти до 2022- 2023 

навчального року 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), відділ освіти, 

охорони здоров’я, 

культури та спорту, ОМС 

(за згодою) 

липень оцінено діяльність з підготовки до 

2022-2023 навчального року; 

надіслано акти перевірок закладам 

освіти 

3) визначення стану готовності:    

комунальних, об’єктових аварійно- 

рятувальних служб і формувань, а 

також аварійно-рятувальних служб 

громадських організацій до дій за 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Відділ оборонної 

березень- 

травень 

проведено перевірки 50 відсотків 

комунальних, об’єктових аварійно- 

рятувальних служб і формувань, а 

також аварійно-рятувальних служб 
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призначенням  роботи, цивільного 

захисту, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади, ОМС 

(за згодою) 

громадських організацій; 

керівникам аварійно-рятувальних 

служб надано відповідні акти 

підприємств, що належать до 

сфери управління центральних 

органів виконавчої влади, 

комунальних та інших 

підприємств, установ та 

організацій, що мають у віданні 

ліси і сільськогосподарські угіддя, 

до їх протипожежного захисту в 

пожежонебезпечний період 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), ЛМГ на території 

району (за згодою), 

відділи Старобільської 

РДА: оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади; 

соціально-економічного 

розвитку територій; ОМС 

березень- 

червень 

проведено спільні рейди щодо 

виявлення порушників правил 

пожежної безпеки; складено за 

результатами перевірки відповідні 

акти, які в встановленому порядку 

надіслано керівникам суб’єктів 

господарювання для усунення 

порушень 
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(за згодою) 

4) перевірки стану готовності 

територіальної та місцевих 

автоматизованих систем 

централізованого оповіщення, 

спеціальних, локальних та 

об’єктових систем оповіщення із 

включенням електросирен та 

інших технічних засобів 

оповіщення і доведенням через 

засоби масової інформації до 

відома населення навчальної 

інформації у сфері цивільного 

захисту 

відділи Старобільської 

РДА: оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади; сектор 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю, ОМС (за 

згодою), Старобільське РУ 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), АТ 

«Укртелеком» на території 

району (за згодою), КП 

«Укрспецзв’язок» (за 

згодою), Старобільське 

РУП ГУ НП в Луганській 

області (за згодою) 

листопад проведено перевірки; 

подано Старобільському РУ ГУ ДСНС 

звіти щодо стану готовності 

територіальної та місцевих 

автоматизованих систем 

централізованого оповіщення, 

спеціальних, локальних та об’єктових 

систем оповіщення 
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5) технічних перевірок 

автоматизованої системи 

централізованого оповіщення 

району із можливим включенням 

електросирен 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади, 

підрозділи АТ 

«Укртелеком» на території 

району (за згодою), КП 

«Укрспецзв’язок» (за 

згодою), ОМС (за згодою) 

16 лютого, 

18 травня, 

17 серпня,  

16 

листопада 

проведено перевірки; 

подано Старобільській РДА звіти щодо 

стану готовності автоматизованої 

системи централізованого оповіщення 

Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів 

цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

17. Проведення навчання керівного 

складу і фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією заходів 

цивільного захисту, у Навчально- 

методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

Луганської області, Інституті 

державного управління та 

наукових досліджень з цивільного 

захисту 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади, 

Навчально- методичний 

центр цивільного захисту 

за окремими 

планами 

комплекту-

вання 

забезпечено потребу у навчанні 179 

осіб керівного складу і фахівців, 

діяльність яких пов’язана з 

організацією та здійсненням заходів 

цивільного захисту, відповідно до 

державного замовлення та за 

контрактами 
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та безпеки 

життєдіяльності 

Луганської області (за 

згодою), ОМС (за згодою), 

підприємства, установи та 

організації (за згодою), 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою) 

18. Участь у проведенні:    

1) зборів на території Одеської 

області з керівниками підрозділів 

(працівниками) з питань 

цивільного захисту щодо 

організації та здійснення заходів 

цивільного захисту 

Відділ оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади, 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою) 

жовтень забезпечено участь у зборі 

2) навчально-методичного збору з 

уповноваженими представниками 

місцевих органів виконавчої влади, 

Відділ оборонної 

роботи, цивільного 

захисту, взаємодії з 

травень забезпечено участі у навчально- 

методичному зборі; 

отримано методичну допомогу щодо 
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територіальних органів ДСНС на 

території Вінницької області щодо 

планування, підготовки та 

проведення евакуаційних заходів 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади, Старобільське РУ 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою) 

планування, підготовки та здійснення 

евакуаційних заходів 

3) семінару-практикуму на 

території Сумської області з 

працівниками підрозділів з питань 

цивільного захисту обласних 

держадміністрацій та 

територіальних органів ДСНС, які 

відповідають за організацію 

підготовки населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях 

березень- 

квітень 

забезпечено участь у семінарі-

практикумі 

4) семінару-наради з працівниками 

підрозділів з питань цивільного 

захисту обласних та Київської 

міської держадміністрації, які 

відповідають за готовність до дій 

за призначенням системи 

оповіщення 

вересень забезпечено участь у семінарі-нараді 

19. Проведення:    

 1) показового навчання з питань 
цивільного захисту на базі одного 
з підприємств, що входить до 
складу однієї з ланок 
територіальної підсистеми єдиної 

Відділ оборонної 

роботи, цивільного 

захисту, взаємодії з 

правоохоронними 

до 

25 грудня 

проведено показове навчання; 

відпрацьовано злагодженість і 

взаємодію між органами управління та 

силами цивільного захисту 
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державної системи цивільного 
захисту 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади, Старобільське РУ 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Навчально-

методичний центр 

цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Луганської області (за 

згодою), ОМС (за 

згодою) 

 2) навчальних зборів з керівниками 
підрозділів (фахівцями) з питань 
цивільного захисту органів 
місцевого самоврядування щодо 
реалізації заходів із захисту 
населення і територій від 
надзвичайних ситуацій у мирний 
час та особливий період 

до 

15 грудня 

проведено збори відповідно до 

затвердженого плану; 

підвищено рівень знань і вдосконалено 

навички керівників підрозділів 

(фахівців) з питань цивільного захисту 

щодо захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій у мирний час та 

в особливий період 

 3) навчально-методичних зборів з 
начальниками відділів (секторів), 
фахівцями з питань цивільного 
захисту та надзвичайних ситуацій 
райдержадміністрацій, військово- 
цивільних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування 

березень, 

червень, 

вересень,  

грудень 

затверджено план проведення 

навчально- методичних зборів; 

виконано заходи, передбачені планом 

 4) зборів керівного складу 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного 
захисту населення і територій з 
питань підбиття підсумків роботи 
у 2022 році і визначення основних 
завдань на 2023 рік 

структурні підрозділи 

райдержадміністрації (за 

списком),  ОМС (за 

згодою), територіальні 

підрозділи міністерств та 

інших центральних 

органів виконавчої влади 

(за згодою) 

січень- 

лютий 2023 

року 

затверджено план проведення зборів; 

виконано заходи, передбачені планом 

20. Організація та проведення:   
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1) Дня цивільного захисту, 

Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки 

дитини у закладах загальної 

середньої, професійної 

(професійно-технічної) та 

дошкільної освіти 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Відділ 

оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади самоврядування 

(за згодою), 

Старобільське РУП ГУ 

НП в Луганській області 

(за згодою), Навчально-

методичний центр 

цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Луганської області (за 

згодою) 

до 15 

грудня 

Проведення заходів у закладах 

загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та дошкільної 

освіти 

2) серед населення 

просвітницької роботи із 

запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, 

Управління 

Старобільського району  

ГУ 

Держпродспоживслужб

до 15 

грудня 

Проведення відповідно до 

затверджених планів просвітницької 

роботи серед населення щодо 

запобігання поширенню небезпечних 
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пов’язаних з небезпечними 

інфекційними захворюваннями, 

масовими неінфекційними 

захворюваннями (отруєннями)  

и у Луганській області 

(за згодою),  Відділ 

оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої 

влади 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), 

Старобільського РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою),  

інфекційних захворювань  

 3) заходів з популяризації 

культури безпеки 

життєдіяльності серед дітей і 

молоді шляхом проведення 

шкільних, районних (міських), 

обласних та всеукраїнських 

змагань «Школа безпеки», 

Відділ оборонної 

роботи, цивільного 

захисту, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

територіальними 

органами центральних 

до 15 

грудня 

заходів з популяризації культури 
безпеки життєдіяльності серед дітей і 

молоді 
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навчально-тренувальних зборів і 

організації навчальних таборів 

органів виконавчої 

влади 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), відділи 

Старобільського району 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Старобільське 

РУП ГУ НП в 

Луганській області (за 

згодою), Навчально-

методичний центр 

цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Луганської області (за 

згодою) 

 4) громадських акцій 

«Запобігти. Врятувати. 

Допомогти» та «Герой-

рятувальник року» 

Старобільське РУ ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Відділ 

оборонної роботи, 

цивільного захисту, 

взаємодії з 

правоохоронними 

до 15 

грудня 

Проведення громадських акцій 
«Запобігти. Врятувати. Допомогти» та 

«Герой-рятувальник року» 




