
ЗАТВЕРДЖЕНО                            
 

Розпорядження голови Запорізької 
обласної  державної  адміністрації  

 
 01.11.2021       №  737 

 
 

ПЛАН  
заходів з організації мережі спостереження та оцінки радіаційної і хімічної обстановки на території області 

 
№ з/п Найменування заходів  Відповідальні виконавці Терміни виконання 

 

1 2 3 4 
1 Підготовка розпорядження голови районної 

державної адміністрації, виконавчого комітету 
сільських, селищних, міських рад «Про 
організацію мережі спостереження та оцінки 
радіаційної і хімічної обстановки на території 
району (села, селища,  міста)»  
 

Голови районних державних 
адміністрацій, сільські, селищні, 
міські голови  

28.11.2021 

2 Складання  переліку закладів, установ та 
лабораторій, які проводять спостереження, 
контроль за забрудненням навколишнього 
середовища радіоактивними, хімічно 
небезпечними речовинами, налагодження з 
ними взаємодії, організація обміну 
інформацією щодо результатів спостережень, 
лабораторних досліджень на підпорядкованих 
територіях 

Голови районних державних 
адміністрацій, сільські, селищні, 
міські голови 

01.12.2021 



 
 

Продовження додатка 

 
2 

1 2 3 4 
 

3 Подання уточненої інформації щодо переліку 
диспетчерських служб, постів радіаційного та 
хімічного спостереження суб’єктів 
господарювання об’єктів підвищеної 
небезпеки, які виробляють, використовують, 
транспортують, переробляють або зберігають 
радіоактивні та небезпечні хімічні речовини до 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації та Головного 
управління ДСНС України у Запорізькій 
області  
 

Голови районних державних 
адміністрацій, сільські, селищні, 
міські голови 

10.12.2021 

4 Вжиття заходів щодо оснащення закладів, 
установ, лабораторій, які проводять 
спостереження, контроль за забрудненням 
навколишнього середовища радіоактивними, 
хімічно небезпечними речовинами на 
відповідній території  необхідним обладнанням 
та відповідною документацією 
 

Департамент з питань цивільного 
захисту населення 
облдержадміністрації, голови 
районних державних адміністрацій, 
сільські, селищні, міські голови 

Постійно 

5 Вжиття заходів з забезпечення своєчасної 
передачі інформації про випадки щодо 
забруднення радіоактивними та небезпечними 
хімічними речовинами навколишнього 
середовища до оперативних чергових 

Керівники Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області, Запорізького 
обласного центру з 
гідрометеорології, Державної 

При загрозі 
виникнення або 

виникненні 
надзвичайної 

ситуації 



 
 

Продовження додатка 

 
3 

1 2 3 4 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації та Головного 
управління ДСНС України у Запорізькій 
області 

установи «Запорізький обласний 
центр контролю та профілактики 
хвороб Міністерства охорони 
здоров'я України» 

 
_____________________________________ 

 
 
 
Директор Департаменту  
з питань цивільного захисту населення  
облдержадміністрації                                                                                             Андрій БУЛАВІНОВ 
 


