
ЗАТВЕРДЖЕНО                            
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
 
 25.01.2022     №  30 

 
ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Запорізької області на 2022 рік 
 

№ Найменування заходу Відповідальні за виконання 
Строк 

виконання 
Показники (індикатори)  

виконання заходу 
 

1 2 3 4 5 
I. Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

1. Здійснення комплексу заходів щодо 
відновлення функціонування захисних споруд 
цивільного захисту за призначенням та їх 
доукомплектування необхідними засобами 
цивільного захисту і майном  

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, Головне 
управління ДСНС у Запорізькій області 
(далі – ГУ ДСНС), райдержадміністрації, 
виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад та суб'єкти господарювання, які 
є балансоутримувачами захисних споруд 
цивільного захисту (за згодою) 

протягом 
року 

Захисні споруди приведено у 
готовність до використання за 
призначенням на рівні не нижче 
77 % готових та обмежено готових. 
Звіт за результатами виконання 
комплексу заходів подано до ДСНС 
України 
 

2. Інформування населення про місця 
розташування захисних споруд цивільного 
захисту та інших споруд, призначених для 
його укриття на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення 
та поводження в них з урахуванням 
доступності таких споруд для осіб з 
інвалідністю та інших мало- мобільних груп 
населення, а також стан їх готовності до 
використання за призначенням. 
Створення загальнодоступних інформаційних 
ресурсів із зазначеного питання 

протягом 
року 

Поінформовано населення, розміще-
но інформацію про фонд захисних 
споруд цивільного захисту на 
офіційних веб-ресурсах усіх 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування 
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3. Створення та поповнення фонду захисних 

споруд цивільного захисту, зокрема шляхом 
обстеження та взяття на облік підземних і 
наземних будівель і споруд, з метою 
встановлення можливості щодо їх 
використання для укриття населення, як 
споруд подвійного призначення так і 
найпростіших укриттів 
 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад та 
суб'єкти господарювання (за згодою), 
ГУ ДСНС, Департамент з питань 
цивільного захисту населення облдерж-
адміністрації 

протягом 
року 

Забезпечено укриття 100 % насе-
лення, проведено технічну інвента-
ризацію на всіх об’єктах, що 
перебувають на обліку як споруди 
подвійного призначення 

4. Упровадження вимог до інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту під час 
розроблення комплексних планів 
просторового розвитку території 
територіальних громад та іншої, пов’язаної з 
ними містобудівної (просторової) 
документації  

Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад (за 
згодою) 

протягом 
року 

Забезпечено розроблення розділу 
інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту комплексного 
плану просторового розвитку 
території територіальних громад та 
інших видів містобудівної 
(просторової) документації, розроб-
леної за звітний період 
 

5. Передача захисних споруд цивільного захисту, 
які у процесі приватизації не увійшли до 
статутних капіталів господарських товариств і 
перебувають у сфері управління Фонду 
державного майна України, до комунальної 
власності територіальних громад, на території 
яких вони розташовані 
 

Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, 
Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, виконавчі 
комітети сільських, селищних, міських рад 
(за згодою) 

до 25 грудня Проведено передачу захисних 
споруд цивільного захисту 

6.   Накопичення засобів радіаційного та 
хімічного захисту для: 

 до 25 грудня Накопичено засоби радіаційного та 
хімічного захисту 

персоналу радіаційних та хімічно небезпечних 
об’єктів 

Радіаційні та хімічно небезпечні об’єкти (за 
згодою) 

 100 % 

працівників підприємств, розташованих у зоні 
можливого радіаційного і хімічного 
забруднення 

Підприємства, установи, організації (за 
згодою) 

 Не менше 85 % від потреби 
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непрацюючого населення, яке проживає у 
прогнозованих зонах хімічного забруднення та 
зонах можливого радіаційного забруднення 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад (за 
згодою) 

 У прогнозованих зонах хімічного 
забруднення – не менше 55 % від 
потреби та у зонах можливого 
радіаційного забруднення – 100 % 
від потреби 
 

7. Уточнення відомостей щодо:    
переліку суб’єктів господарювання, що 
продовжують провадити свою діяльність в 
особливий період 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, 
Департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації, сектор 
мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад (за 
згодою) 
 

ІV квартал Уточнено перелік суб’єктів 
господарювання, що продовжують 
провадити діяльність в особливий 
період 

зон прогнозованого ураження внаслідок 
вибуху вибухонебезпечних предметів, які 
зберігаються на арсеналах, базах (складах) 
озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів 
ракетного палива Збройних Сил та інших 
військових формувань, утворених відповідно 
до законів України 

Військові частини Запорізького гарнізону 
(за згодою), ГУ ДСНС, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад (за згодою) 

протягом 
року 

Проведено розрахунки та уточнено 
прогнозовані зони можливого 
ураження внаслідок вибуху 
вибухонебезпечних предметів, 
доведено уточнені дані до відома 
заінтересованих центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування 
 

8. Надання методичної допомоги місцевим 
органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування щодо підготовки до осінньо-
зимового періоду 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, 
Департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації, Управління 
стратегічних галузей виробництва 
облдержадміністрації, Управління 
транспорту та зв’язку  

вересень – 
жовтень 

Надано методичну допомогу, 
забезпечено виконання підготовчих 
та ремонтних робіт в умовах 
осінньо-зимового періоду 
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  облдержадміністрації, Департамент 

житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації, 
Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС, ДП 
"Місцеві дороги Запорізької області",  
Служба автомобільних доріг в Запорізькій 
області, Головне управління Національної 
поліції в Запорізькій області (далі – 
ГУ НП), Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області, АТ "Укртелеком", ПАТ 
"Запоріжжяобленерго", "Запорізька 
дирекція залізничних перевезень", 
Придніпровське міжрегіональне управління 
Укртрансбезпеки,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад (за згодою) 

  

II. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням 
органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Проведення:    
1) командно-штабного навчання з органами 

управління та силами цивільного захисту 
Мелітопольської районної ланки  
територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту, сільських, 
селищних рад Мелітопольського району та 
виконавчому комітету Мелітопольської 
міської ради 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, ГУ ДСНС, 
Мелітопольська райдержадміністрація, 
виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад (за згодою), спеціалізовані 
служби цивільного захисту області, району, 
громад, Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Запорізької області (далі – 
НМЦ ЦЗтаБЖД) (за згодою) 

травень Проведено командно-штабні 
навчання. Звіт про проведення 
заходу надіслано до ДСНС України 
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2) штабного тренування з органами управління 

та силами цивільного захисту з питань 
організації роботи органів евакуації 
Запорізької територіальної підсистеми ЄДС 
ЦЗ під час проведення евакуації населення у 
разі загрози виникнення або виникненні аварії 
на ВП "Запорізька АЕС" 
 

Комісії з питань евакуації (обласна, 
районні, сільські, селищні, міські), 
Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, 
спеціалізовані служби цивільного захисту 
області, НМЦ ЦЗтаБЖД (за згодою) 

квітень Проведено штабні тренування. Звіт 
про проведення заходу надіслано до 
територіальних органів ДСНС 

3) штабного тренування з органами управління 
цивільного захисту територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту 
щодо виконання завдань у складних умовах 
осінньо-зимового періоду 2022/2023 років  

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, 
Департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації, ГУ ДСНС, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад (за 
згодою), спеціалізовані служби цивільного 
захисту області, НМЦ ЦЗтаБЖД (за 
згодою) 
 

жовтень Проведено штабне тренування. Звіт 
про проведення заходу надіслано до 
територіальних органів ДСНС 

4)  об’єктових тренувань з питань цивільного 
захисту в закладах вищої, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) та 
дошкільної освіти 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Департамент з 
питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС,  
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад  (за 
згодою) 

за окремим 
планом 

Проведено об’єктові тренування, 
відпрацьовано практичні навички, 
здобуто знання та вміння з питань 
особистої безпеки в умовах загрози 
та виникнення надзвичайної 
ситуації, користування засобами 
захисту, вивчення правил пожежної 
безпеки та основ цивільного захисту. 
Сформовано достатній (необхідний) 
рівень знань і умінь дитини для 
безпечного перебування в 
навколишньому природному 
середовищі, про елементарні норми 
поведінки в надзвичайних ситуаціях 
і запобігання пожежам від дитячих 
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    пустощів із вогнем, подано звіти про 

здійснення заходу до ГУ ДСНС 
 

5) тренування з органами управління та 
керівництвом навчальних закладів усіх рівнів 
Запорізької міської ланки Запорізької 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо дій 
при загрозі виникнення або виникненні 
надзвичайної ситуації техногенного, 
природного характеру або у разі збройних 
конфліктів з організацією укриття учнів та 
персоналу навчальних закладів у захисних 
спорудах (практично) 
 

Виконавчий комітет Запорізької міської 
ради (за згодою) 

вересень Проведено штабне тренування. Звіт 
про проведення заходу надіслано до 
Департаменту з питань цивільного 
захисту населення облдерж-
адміністрації та ГУ ДСНС 

6) заняття з органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, спеціалізованими 
службами цивільного захисту з організації 
роботи по розробці  (коригуванню) Планів 
евакуації, приймання та розміщення населення 
при загрозі виникнення або виникненні НС  
техногенного та природного характеру 
 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, ГУ ДСНС, 
райдержадміністрації, сільські, селищні, 
міські ради (за згодою), обласні 
спеціалізовані служби цивільного захисту 

січень-лютий Проведено заняття, надана 
методична та практична допомога по 
розробці  (коригуванню) Планів 
евакуації, приймання та розміщення 
при загрозі виникнення або 
виникненні НС техногенного та 
природного характеру 

7) заняття з органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, спеціалізованими 
службами цивільного захисту з організації 
роботи по розробці (коригуванню) Планів 
реагування на можливі надзвичайні ситуації 
на підпорядкованих територіях 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, ГУ ДСНС, 
райдержадміністрації, сільські, селищні, 
міські ради (за згодою), обласні 
спеціалізовані служби цивільного захисту 

квітень – 
червень 

Проведено заняття, надана 
методична та практична допомога по 
розробці  (коригуванню) Планів 
реагування на можливі надзвичайні 
ситуації на підпорядкованих 
територіях 

8) збору керівного складу області щодо підбиття 
підсумків роботи у сфері цивільного захисту 
за 2021 рік та визначення основних завдань на 
2022 рік 
 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, ГУ ДСНС, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети  

січень-лютий Затверджено План проведення 
зборів, підбито підсумки, визначені 
основні завдання ЦЗ на 2022 рік 
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Продовження додатка 
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  сільських, селищних, міських рад (за 

згодою), спеціалізовані служби цивільного 
захисту області, НМЦ ЦЗтаБЖД (за 
згодою) 
 

  

9) спеціальних навчань (тренувань) формувань 
цивільного захисту, обласних спеціалізованих 
служб цивільного захисту: 

Спеціалізовані служби цивільного захисту 
області, формування цивільного захисту 

 Проведено штабні тренування. Звіт 
про проведення заходу надіслано до 
Департаменту з питань цивільного 
захисту населення облдерж-
адміністрації 

комунально-технічна; жовтень 
протипожежна; жовтень 
технічного забезпечення; червень 
транспортного забезпечення 
 

червень 

2. Участь у штабних тренуваннях із органами 
управління функціональних підсистем щодо: 

   

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; 
 

ГУ ДСНС, Департамент з питань 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад  (за 
згодою) 

за окремим 
планом 

Взято участь у штабному тренуванні, 
отримано практичні навички щодо 
запобігання надзвичайним ситуаціям 
і ліквідації їх наслідків 

запобігання надзвичайним ситуаціям і 
ліквідації їх наслідків на об’єктах 
електроенергетичного та ядерно-промисло-
вого комплексів 

Департамент житлово-комунального госпо-
дарства та будівництва облдерж-
адміністрації, Управління стратегічних 
галузей виробництва облдержадміністрації, 
ГУ ДСНС, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети сільських, селищних, міських рад  
(за згодою) 
 

ІV квартал 
за окремим 

планом 

Взято участь у штабному тренуванні, 
отримано практичні навички щодо 
запобігання надзвичайним ситуаціям 
і ліквідації їх наслідків 
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3. Здійснення комплексу заходів із запобігання 

виникненню: 
   

1) пожеж у природних екосистемах,  
сільськогосподарських угіддях, у лісових 
масивах, на територіях і об’єктах природно-
заповідного фонду та інших відкритих 
ділянках місцевості протягом 
пожежонебезпечного періоду 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, Департамент захисту 
довкілля облдержадміністрації, Запорізьке 
обласне управління лісового та 
мисливського господарства, ГУ ДСНС, 
ГУ НП, військові частини Запорізького 
гарнізону (за згодою), Департамент з 
питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад (за згодою), служби 
цивільного захисту області відповідно до 
функціональних повноважень 
 

лютий -
жовтень 

Затверджено розпорядчі документи 
та плани організаційних і 
практичних заходів, здійснено 
профілактичні заходи щодо 
забезпечення пожежної безпеки  

2) нещасних випадків з людьми на водних 
об’єктах 

ГУ ДСНС, ГУ НП, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад  (за згодою) 

ІІ – ІІІ 
квартали 

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 % дна 
акваторії пляжів, 
створено рятувальні пости на 
ви%значених водних об’єктах, які 
мають пляжі 
 

3) надзвичайних ситуацій під час проходження 
осінньо-зимового періоду на підприємствах: 

   

 паливно-енергетичного комплексу Департамент житлово-комунального  жовтень –  Здійснено профілактичні заходи  
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  господарства та будівництва облдерж-

адміністрації, Управління стратегічних 
галузей виробництва облдержадміністрації, 
ГУ ДСНС, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування (за згодою), 
підприємства, установи та організації (за 
згодою) 
 

грудень щодо забезпечення безаварійної 
роботи паливно-енергетичного ком-
плексу під час проходження осінньо-
зимового періоду 

 житлово-комунального господарства та 
об’єктах соціальної сфери та інфраструктури 

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва облдерж-
адміністрації, ГУ ДСНС, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад (за згодою), 
підприємства, установи та організації (за 
згодою) 

жовтень – 
грудень 

Затверджено розпорядчі документи 
та плани організаційних і 
практичних заходів, здійснено 
профілактичні заходи щодо сталого 
функціонування об’єктів житлово-
комунального господарства, соціаль-
ної сфери та інфраструктури в 
умовах осінньо-зимового періоду 
 

III. 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 

1. Забезпечення та здійснення контролю щодо 
виконання спеціальних програм з дисциплін 
"Цивільний захист" та "Безпека 
життєдіяльності" у закладах вищої освіти 
області І-ІV рівнів акредитації 
 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС, Департа-
мент з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, НМЦ ЦЗтаБЖД (за 
згодою) 
 

за окремим 
графіком 

Оцінено виконання спеціальних 
програм з дисциплін "Цивільний 
захист" та "Безпека життєдіяльності" 

2. Підготовка та участь в комплексній перевірці 
діяльності щодо виконання вимог законів та 
інших нормативно-правових актів з питань 
техногенної та пожежної безпеки, цивільного 
захисту і діяльності аварійно-рятувальних 
служб (у разі їх утворення) у Запорізькій 
області, яка проводиться ДСНС України 

ГУ ДСНС, Департамент з питань 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад (за 
згодою), спеціалізовані служби цивільного 
захисту 

жовтень Забезпечено підготовку та 
проведення перевірки діяльністі 
місцевих органів виконавчої влади 
щодо виконання вимог законів та 
інших нормативно-правових актів з 
питань техногенної та пожежної 
безпеки, цивільного захисту, 
надіслано акти перевірок до 
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відповідних місцевих органів 
виконавчої влади у Запорізькій 
області 
 

3. Організація та проведення:    
1) 

 
комплексної перевірки діяльності щодо 
виконання вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з питань 
техногенної та пожежної безпеки, цивільного 
захисту і діяльності аварійно-рятувальних 
служб (у разі їх утворення) у:  

ГУ ДСНС, Департамент з питань 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад  (за 
згодою) 

 Оцінено діяльність 
райдержадміністрації та органів 
місцевого самоврядування щодо 
виконання вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з питань 
техногенної та пожежної безпеки, 
цивільного захисту, надіслано акти 
перевірок до відповідних місцевих 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування  

 Мелітопольському районі та територіальних 
громадах: 
Веселівської селищної, Кирилівської селищної, 
Костянтинівської сільської, Мелітопольської 
міської,  
Мирненської селищної, Новенської сільської,  
Новобогданівської сільської, Нововасилівської 
селищної, Новоуспенівської сільської, 
Олександрівської сільської, Плодородненської 
сільської, Приазовської селищної, Семенівської 
сільської, Терпіннівської сільської, Чкаловської 
сільської, Якимівської селищної 
 

ІІ квартал 

 Запорізькому районі та територіальних громадах: 
Біленьківської сільської, Вільнянської міської, 
Долинської сільської, Запорізької міської, 
Комишуваської селищної, Кушугумської 
селищної, Матвіївської сільської, Михайлівської 
сільської, Михайло-Лукашівської сільської, 
Новомиколаївської селищної, 
Новоолександрівської сільської, Павлівської 
сільської, Петро-Михайлівської сільської, 
Степненської сільської, Таврійської сільської, 
Тернуватської селищної, Широківської сільської 

І квартал 
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2) перевірок райдержадміністрацій, органів 

місцевого самоврядування щодо стану 
готовності: 

   

 до пропуску льодоходу, повені та паводків ГУ ДСНС, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети сільських, селищних, міських рад 
(за згодою) 

лютий – 
березень 

Проведено цільові перевірки стану 
готовності до пропуску льодоходу, 
повені та паводків місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підготовлено акти 
за результатами перевірок, які 
надіслано до облдержадміністрації 
 
 

 місць масового відпочинку та оздоровлення 
населення 

 травень - 
червень 

Організовано та проведено перевірки 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій 
щодо стану готовності місць 
масового відпочинку та 
оздоровлення населення, 
підготовлено відповідні акти за 
результатами перевірок 
 
 

 місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах 

 травень - 
червень 

Організовано та проведено перевірки 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій 
щодо стану готовності місць 
масового відпочинку населення на 
водних об’єктах, підготовлено 
відповідні акти за результатами 
перевірок 
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 закладів освіти до 2022-2023 навчального року ГУ ДСНС, Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад (за згодою) 

липень Оцінено діяльність з підготовки до 
2022—2023 навчального року, 
надіслано акти перевірок до закладів 
освіти 
 

3) визначення стану готовності:    
регіональних, комунальних, об’єктових 
аварійно-рятувальних служб і формувань, а 
також аварійно-рятувальних служб 
громадських організацій до дій за 
призначенням 

ГУ ДСНС, Департамент з питань 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад (за згодою) 

березень - 
травень 

Проведено перевірки 100 % 
державних, 50 % регіональних, 
комунальних, об’єктових аварійно-
рятувальних служб і формувань, а 
також аварійно-рятувальних служб 
громадських організацій, підготов-
лено та надіслано відповідні акти 
керівникам аварійно-рятувальних 
служб 
 

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 

ГУ ДСНС, Запорізьке обласне управління 
лісового та мисливського господарства, 
Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, Департамент з 
питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад (за згодою) 
 

березень - 
червень 

Проведено спільні рейди щодо 
виявлення порушників правил 
пожежної безпеки, складено за 
результатами перевірки відповідні 
акти, які в установленому порядку 
надіслано керівникам суб’єктів 
господарювання для усунення 
порушень 
 

4) комплексної перевірки стану готовності 
територіальної, місцевих автоматизованих 
систем централізованого оповіщення, 
спеціальних, локальних та об’єктових систем 
оповіщення із включенням електросирен та 
інших технічних засобів оповіщення і 
доведенням до відома населення навчальної 
інформації у сфері цивільного захисту через  

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад (за 
згодою), АТ «Укртелеком», КП 
«Укрспецзв’язок», ВП «Запорізька АЕС», 
Філія «Дніпровська ГЕС» (за згодою), теле-, 
радіокомпанії, суб’єкти господарювання 

листопад Проведено перевірки, подано до 
ДСНС України звіти щодо стану 
готовності територіальних та 
місцевих автоматизованих систем 
централізованого оповіщення, 
спеціальних, локальних та 
об’єктових систем оповіщення 
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 засоби масової інформації, яка проводиться 

ДСНС України 
 

   

5) перевірок стану готовності територіальної, 
місцевих автоматизованих систем 
централізованого оповіщення, спеціальних, 
локальних та об’єктових систем оповіщення із 
включенням електросирен та інших технічних 
засобів оповіщення і доведенням до відома 
населення навчальної інформації у сфері 
цивільного захисту через засоби масової 
інформації 
 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад, 
АТ «Укртелеком», КП «Укрспецзв’язок», 
ВП «Запорізька АЕС», Філія «Дніпровська 
ГЕС» (за згодою), теле-, радіокомпанії, 
суб’єкти господарювання (за згодою) 

що-кварталу Проведено перевірки, подано до 
ДСНС України звіти щодо стану 
готовності територіальних та 
місцевих автоматизованих систем 
централізованого оповіщення, 
спеціальних, локальних та 
об’єктових систем оповіщення 

4. Проведення перевірок стану організації 
роботи з питань цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки на 
визначених об’єктах, які розташовані на 
території області та підпорядковані: 

ГУ ДСНС за дорученням ДСНС України  Оцінено діяльність об’єктів 
підпорядкованих центральним 
органам виконавчої влади щодо 
стану організації роботи з питань 
цивільного захисту, техногенної та 
пожежної безпеки акти перевірок 
надіслано до об’єктів, які підлягали 
перевірці та ДСНС України 

МОН лютий 
Міндовкілля березень 
Мінстратегпрому квітень 
Держенергонагляду липень 
ДІАМ серпень 
Фонду державного майна  вересень 
Держтрансбезпеці 
 

жовтень 
 

5. Забезпечення та здійснення контролю за 
техногенною та пожежною безпекою 
арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, 
боєприпасів і компонентів ракетного палива, 
інших вибухопожежонебезпечних об’єктів 
Збройних Сил та інші військові формування, 
утворених, до законів України 

Військові частини Запорізького гарнізону 
(за згодою), ГУ ДСНС, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад (за згодою) 

до 15 грудня Здійснено контроль за техногенною 
та пожежною безпекою, складено 
відповідний акт за результатами 
перевірки 
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6. Забезпечення та здійснення контролю за 

забезпеченням реалізації державної політики у 
сфері цивільного захисту: 
Запорізька райдержадміністрація 
 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації 

за окремим 
графіком 

Здійснено контроль за виконанням 
заходів.  
Довідки за результатами перевірок 
направлено до органів, які підлягали 
перевірці 

 Бердянська райдержадміністрація 
Мелітопольська райдержадміністрація 
Пологівська райдержадміністрація 
 

   

7. Забезпечення контролю за здійсненням 
органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої 
влади щодо забезпеченням реалізації 
державної політики у сфері цивільного 
захисту 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 
 

за окремим 
планом 

Здійснено контроль за виконанням 
заходів.  
Довідки за результатами перевірок 
направлено до органів, які підлягали 
перевірці 

Райдержадміністрації за рішенням 
райдержад-
міністрацій 

 
8. Забезпечення контролю за дотриманням 

протиепідемічних заходів суб’єктами 
господарювання незалежно від форми 
власності, з метою недопущення поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 
 

ГУ НП, Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області, Головне управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети сільських, селищних, міських рад  
(за згодою)  
 

протягом 
карантину 

Забезпечено виконання контролю за 
дотриманням протиепідемічних 
заходів суб’єктами господарювання 
незалежно від форми власності. 
Складено акти за результатами 
перевірок 
 

IV. 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 

1. Проведення навчання керівного складу і 
фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією заходів цивільного захисту в 
навчально-методичних центрах цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 

Згідно з планом комплектування до 25 грудня Забезпечено потребу в навчанні осіб 
керівного складу і фахівців, 
діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту 
відповідно до державного 
замовлення на рік 
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2. Організація, проведення:     
1) показового навчання з питань цивільного 

захисту на базі КП "Водоканал"; 
Департамент з питань  цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, ГУ ДСНС,  
НМЦ ЦЗтаБЖД, Управління з питань  

травень Проведено показове навчання з 
питань цивільного захисту, 
досягнуто єдність поглядів щодо  

  попередження надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення виконавчого 
комітету Запорізької міської ради, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад  (за 
згодою) 
 

 методичного здійснення заходу та 
технології відпрацювання практич-
них етапів навчання (тренування), 
подано звіт до ДСНС 

2) навчальних зборів з керівниками підрозділів 
(фахівцями) з питань цивільного захисту 
органів місцевого самоврядування на базі 
територіальних курсів цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності (навчально-
консультаційних пунктів) з питань реалізації 
заходів захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій у мирний час та в 
особливий період; 
 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, ГУ ДСНС, 
НМЦ ЦЗтаБЖД (за згодою) 

за окремим 
планом 

Проведено збори, підвищено рівень 
знань та вдосконалено навички 
керівників підрозділів (фахівців) з 
питань цивільного захисту населення 
і територій від НС у мирний час та 
особливий період 

3) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ 
безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки 
дитини в закладах загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) та 
дошкільної освіти; 

Департамент освіти і науки  
облдержадміністрації, ГУ ДСНС, 
Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, Департамент з 
питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад, 
НМЦ ЦЗтаБЖД (за згодою) 
 

до 15 грудня Здійснено заходи в закладах 
загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та 
дошкільної освіти 
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4) 

 
просвітницької роботи серед населення із 
запобігання виникненню: 

 
 

 
 

 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
небезпечними інфекційними захворюваннями,  

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Департамент освіти і  

до 15 грудня Проведено відповідно до 
затверджених планів просвітницьку  

масовими неінфекційними захворюваннями 
(отруєннями); 

науки облдержадміністрації, ГУ ДСНС, 
Головне управління Держпродспожив-
служби в Запорізькій області (за згодою), 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад (за 
згодою) 

 роботу серед населення щодо 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних 
із небезпечними інфекційними 
захворюваннями, масовими 
неінфекційними захворюваннями 
(отруєннями) 

пожеж в екосистемах; Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, ГУ ДСНС, виконавчі 
комітети сільських, селищних, міських рад 
(за згодою) 
 

до 15 грудня Проведено відповідно до 
затверджених планів просвітницьку 
роботу серед населення щодо 
запобігання виникненню та 
поширенню пожеж в екосистемах 

5) заходів щодо популяризації культури безпеки 
життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом 
проведення шкільних, районних (міських), 
обласних та всеукраїнських змагань, 
фестивалів, навчально-тренувальних зборів і 
організації навчальних таборів; 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації,  ГУ ДСНС, 
НМЦ ЦЗтаБЖД (за згодою), 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад  (за 
згодою) 
 

до 15 грудня Здійснено заходи та сформовано 
культуру безпеки життєдіяльності, 
здоровий спосіб життя та оволодіння 
навичками самозахисту і рятування 
серед дітей і молоді 

6) Всеукраїнської акції "Герой — рятувальник 
року" та громадській акції "Запобігти. 
Врятувати. Допомогти"; 

ГУ ДСНС, Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Управління молоді, 
фізичної культури та спорту облдерж-
адміністрації, Департамент з питань 
цивільного захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети сільських, селищних,  

до 15 грудня Проведено Всеукраїнську акцію 
"Герой — рятувальник року",  
громадську акцію "Запобігти. 
Врятувати. Допомогти" 
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  міських рад (за згодою) 

 
  

7) підвищення кваліфікації за спеціальністю 
"Цивільна безпека" для фахівців з питань 
цивільного захисту на базі навчально- 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад, 
НМЦ ЦЗтаБЖД (за згодою) 

за окремим 
планом 

Проведено курси, підвищено 
кваліфікацію за спеціальністю 
"Цивільна безпека" фахівців з питань  

 методичних центрів цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності або інших закладів 
освіти, що мають ліцензію для провадження 
діяльності з надання такої освітньої послуги 
 

  цивільного захисту 

3. Участь у:    
 зборах з керівниками підрозділів 

(працівниками) з питань цивільного захисту 
щодо організації та здійснення заходів 
цивільного захисту місцевих органів 
виконавчої влади (Одеська облдерж-
адміністрація) 
 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

жовтень Прийнято участь у зборах відповідно 
до плану проведення 

 навчально-методичних зборах з 
уповноваженими представниками місцевих 
органів виконавчої влади, територіальних 
органів ДСНС України щодо планування, 
підготовки та проведення евакуаційних 
заходів (Вінницька облдержадміністрація) 
 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

травень Прийнято участь у навчально-
методичних зборах відповідно до 
плану проведення  

 семінарі-практикумі з відповідними 
працівниками підрозділів з питань цивільного 
захисту обласних адміністрацій та 
територіальних органів ДСНС, які 
відповідають за організацію підготовки 
населення до дій у надзвичайних ситуаціях 
(Сумська облдержадміністрація) 
 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

березень - 
квітень 

Прийнято участь у семінарі-
практикумі відповідно до плану 
проведення 
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 семінарі-нараді з відповідальними 

працівниками підрозділів із питань цивільного 
захисту обласних та Київської міської 
держадміністрацій, які відповідають за 
готовність до дій за призначенням системи 
оповіщення 
 

Департамент з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

вересень Прийнято участь у семінарі-нараді 
відповідно до плану проведення 

4. Створення циклу тематичних теле- та 
радіопередач, соціальної реклами з основ 
безпеки життєдіяльності, зокрема з 
урахуванням потреб осіб з інвалідністю 

ГУ ДСНС, Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,  Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації,  Департамент з 
питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, НМЦ ЦЗтаБЖД (за 
згодою), райдержадміністрації 

до 15 грудня Створено цикл тематичних теле- та 
радіопередач, соціальної реклами з 
основ безпеки життєдіяльності, 
зокрема з урахуванням потреб осіб з 
інвалідністю 

 
 
 
 
 
         Директор Департаменту з питань 

                 цивільного захисту населення  
                 Запорізької  облдержадміністрації                                                                                                 Андрій БУЛАВІНОВ 


