
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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від 

 
25.01. 
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Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Запорізької 
області на 2022 рік та Організаційно-методичних вказівок з підготовки 
населення Запорізької області до дій у надзвичайних ситуаціях  2022 рік   
 
 

На виконання статей 6, 25 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 19, статті 39, пункту 5 частини 1 статті 130 Кодексу 
цивільного захисту України, пункту 5 Порядку розроблення планів діяльності 
єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 626, згідно з пунктом 
2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року № 1742-р 
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік», 
пункту 7 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 
2013 року  № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях», наказу Міністерства освіти і науки України від 
21 листопада 2016 року № 1400 «Про затвердження Положення про 
функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів і студентів 
діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної 
державної системи цивільного захисту», наказу ДСНС України від 14 грудня 
2021 року № 821 «Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з 
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2022 – 2023 роки», з 
метою організації та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 
готовності органів управління та сил цивільного захисту Запорізької 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – 
територіальна підсистема) та її ланок до виконання завдань за призначенням, 
підготовки керівного складу і фахівців органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і 
здійсненням заходів цивільного захисту, навчання населення діям у разі 
виникнення надзвичайних  ситуацій, а також здійснення  контролю   за   станом                                                 
впровадження заходів цивільного захисту на регіональному та місцевому 
рівнях, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
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1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Запорізької області на 2022 рік (далі – План заходів), що додається. 

 
2. Затвердити організаційно-методичні вказівки з підготовки населення 

Запорізької області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2022 рік (далі – 
Організаційно-методичні вказівки), що додаються. 

 
3. Голів районних державних адміністрацій, керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації, обласних спеціалізованих служб цивільного 
захисту: 

1) забезпечити виконання Плану заходів та Організаційно-методичних 
вказівок у межах повноважень; 

2) розробити до 10 лютого 2022 року на основі Плану заходів та 
Організаційно-методичних вказівок План основних заходів цивільного захисту 
ланки територіальної підсистеми на 2022 рік та Організаційно-методичні 
вказівки; 

3) проінформувати Департамент з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації: 

про розроблення та затвердження планів основних заходів цивільного 
захисту ланки територіальної підсистеми на 2022 рік та організаційно-
методичних вказівок - до 15 лютого 2022 року; 

про виконання Плану заходів у першому півріччі – до 05 липня 2022 року, 
за рік - до 20 січня 2023 року; 

4) надати до Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації пропозиції до проєкту плану основних заходів цивільного 
захисту на 2023 рік - до 01 липня 2022 року. 

 
4. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам: 
1) забезпечити виконання Плану заходів та Організаційно-методичних 

вказівок у межах повноважень; 
2) розробити до 05 лютого 2022 року на основі Плану заходів та 

Організаційно-методичних вказівок План основних заходів цивільного захисту 
ланки територіальної підсистеми на 2022 рік та Організаційно-методичні 
вказівки; 

3) проінформувати районні державні адміністрації: 
про розроблення та затвердження планів основних заходів цивільного 

захисту ланки територіальної підсистеми на 2022 рік та організаційно-
методичних вказівок - до 10 лютого 2022 року; 

про виконання Плану заходів у першому півріччі – до 20 червня 2022 року, 
за рік – до 10 січня 2023 року; 

4) надати до районних державних адміністрацій пропозиції до проєкту 
плану основних заходів цивільного захисту на 2023 рік - до 25 червня                 
2022 року. 
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5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови облдержадміністрації Володимира ШУСТОВА. 

 
 
 

Голова         Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


