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ПЛАН - ГРАФІК 

проведення командно-штабних навчань і тренувань з органами управління та силами цивільного захисту  
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області та її районних (міських) ланок у 2018 році 

 
 

№ 

з/п 

 
Найменування району  

(міста обласного або районного значення),  

вид та тематика навчання 
 

Місяць проведення заходу (за планом) 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIIІ IX X XI XII 

1 Балаклійський район              
1.1. Проведення командно-штабних навчань не заплановано.             

2. Барвінківський район             

2.1 

Командно-штабне навчання. 
Дії органів управління Барвінківської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
НС на системах життєзабезпечення населення, із 
практичним відпрацюванням питань взаємодії сил та 
засобів цивільного захисту на території КНС               
КП «ОІТЦ». 

        +    



№ 

з/п 

 
Найменування району  

(міста обласного або районного значення),  
вид та тематика навчання 

 

Місяць проведення заходу (за планом) 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIIІ IX X XI XII 

2.2 

Штабне навчання 
Дії органів управління Барвінківської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
НС, пов’язаних з пожежами у природних екосистемах.  

   +         

3. Близнюківський район             

3.1 

Командно-штабне навчання. 
Дії органів управління Близнюківської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
НС техногенного, пов’язаної з викидом НХР на 
залізничній станції «Близнюки» РФ «Донецька 
залізниця» ДП «Укрзалізниця». 

       +     

3.2 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Близнюківської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
НС техногенного, пов’язаної з аварією на 
автомобільному транспорті із витоком НХР під час 
транспортування. 

    +        

4. Богодухівський район             

4.1 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Богодухівської районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
пожежами в природних екосистемах.  

    +        

4.2 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Богодухівської районної 
ланки терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення гідрологічних прісноводних НС.  
 

  +          



№ 

з/п 

 
Найменування району  

(міста обласного або районного значення),  
вид та тематика навчання 

 

Місяць проведення заходу (за планом) 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIIІ IX X XI XII 

4.3 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Богодухівської районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ області у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з аварією на АГРС з 
викидом газу. 

    
 

 
   

 

+ 
   

4.4 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Богодухівської районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ області у разі виникнення НС, 
пов’язаних з аваріями на автодорожньому транспорті. 

          + 

 
 
 
 

5. Борівський район             

5.1. 

Командно-штабне навчання. 
Дії органів управління та сил Борівської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
пожежами в природних екосистемах.  

   +        

5.2 

Штабне навчання. 
Дії органів управління Борівської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення метеорологічних надзвичайних 
ситуацій та ліквідацією їх наслідків, із залученням 
органів з питань евакуації. 

        +    

6. Валківський район             

6.1 

Штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Валківської районної 
ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської 
області у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру. 

    +        



№ 

з/п 

 
Найменування району  

(міста обласного або районного значення),  
вид та тематика навчання 

 

Місяць проведення заходу (за планом) 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIIІ IX X XI XII 

6.2 

Дії органів управління Валківської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
аваріями на об’єктах ЖКГ.  

       +     

7. В. Бурлуцький район             

7.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління Великобурлуцької районної 
ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі 
виникнення НС техногенного та природного характеру, 
із практичним застосуванням сил та засобів районних 
спеціалізованих служб цивільного захисту та формувань 
цивільного захисту із відпрацюванням окремих увідних.   

    +        

7.2 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Великобурлуцької районної 
ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської 
області під час ліквідації наслідків метеорологічних 
надзвичайних ситуацій.  

         +   

8. Вовчанський район             

8.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Вовчанської районної 
ланки терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
виникненням пожеж в природних екосистемах. 

     +       

8.2 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Вовчанської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення екзогенних надзвичайних ситуацій 
(зсуви).  

  +          



№ 

з/п 

 
Найменування району  

(міста обласного або районного значення),  
вид та тематика навчання 

 

Місяць проведення заходу (за планом) 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIIІ IX X XI XII 

8.3 

Штабне тренування.  
Дії органів управління Вовчанської районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення НС, пов’язаних із виникненням окремих 
випадків екзотичних та особливо небезпечних 
інфекційних захворювань тварин.  

    +        

9. Дворічанський район             

9.1 

Штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Дворічанської районної 
ланки терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення гідрологічних прісноводних НС. 

 +           

9.2 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Дворічанської районної 
ланки терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення пожеж в природних екосистемах. 

     +       

9.3 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Дворічанської районної 
ланки терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення аварії з викидом небезпечних хімічних 
речовин на території НС-9 ПУМА «Укрхімтрансаміак». 

       +     

10. Дергачівський район             

10.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Дергачівської районної 
ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської 
області у разі виникнення надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з виникненням пожеж у природних 
екосистемах. 
 

     +       



№ 

з/п 

 
Найменування району  

(міста обласного або районного значення),  
вид та тематика навчання 
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І ІІ ІІІ IV V VI VII VIIІ IX X XI XII 

11. Зачепилівський район             

11.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Зачепилівської районної 
ланки терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення НС, пов’язаної з аварією на території ТОВ 
«Зачепилівське ХПП» із практичним відпрацюванням 
питань взаємодії між спеціалізованими службами 
цивільного захисту району. 

        +    

11.2 

Штабне навчання. 
Дії органів управління Зачепилівської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення метеорологічних надзвичайних 
ситуацій. 

         +   

12. Зміївський район             

12.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління Зміївської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
НС техногенного та природного характеру, із 
практичним застосуванням сил та засобів районних 
спеціалізованих служб цивільного захисту та формувань 
цивільного захисту із відпрацюванням окремих увідних. 

       +     

12.2 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління Зміївської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
НС, пов’язаної з ліквідацією пожеж в природних 
екосистемах, із практичним застосуванням сил та 
засобів районних спеціалізованих служб цивільного 
захисту та формувань цивільного захисту. 

    +        



№ 

з/п 

 
Найменування району  

(міста обласного або районного значення),  
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12.3 

Штабне навчання. 
Дії органів управління Зміївської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення метеорологічних надзвичайних 
ситуацій. 

         +   

13. Золочівський район             

13.1 

Командно-штабне навчання. 
Дії органів управління та сил Золочівської районної 
ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської 
області у разі виникнення надзвичайних ситуацій на 
об’єктах із масовим перебуванням людей, пов’язаної із 
вибухом газового обладнання та пожежею в одному з 
приміщень КП «Золочівська ЦРЛ», із практичним 
застосуванням сил та засобів спеціалізованих служб 
цивільного захисту району та об’єктових формувань. 

      +      

13.2 

Штабне навчання. 
Дії органів управління Золочівської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
пожежами в природних екосистемах. 

    +        

14. Ізюмський район             

14.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Ізюмської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення пожеж в природних екосистемах, із 
практичним відпрацюванням питань взаємодії 
спеціалізованих служб цивільного захисту.  
 

   +       



№ 
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15. Коломацькій район             

15.1 

Командно-штабне навчання. 
Дії органів управління Коломацької районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення НС, пов’язаних з руйнуванням будівлі 
(багатоквартирного житлового будинку), внаслідок 
вибуху побутового газу.  

        +    

16. Кегичівський район             

16.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління Кегичівської районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення НС техногенного та природного характеру.  

     
 

+ 
      

16.2 

Штабне навчання. 
Дії органів управління Кегичівської районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення метеорологічних надзвичайних ситуацій.  

         +   

17. Красноградський район             

17.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Красноградської районної 
ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі 
виникнення НС техногенного та природного характеру, 
пов’язаними з виникнення великих лісових пожеж.. 

    +        

17.2 

Штабне навчання. 
Дії органів управління Красноградської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення метеорологічних надзвичайних 
ситуацій. 
 

         +   



№ 

з/п 

 
Найменування району  

(міста обласного або районного значення),  
вид та тематика навчання 
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18. Краснокутський район             

18.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Краснокутської районної 
ланки терпідсистеми ЄДС ЦЗ у разі загрози та 
виникнення НС, пов’язаних із пожежами в природних 
екосистемах. 

    +        

18.2 

Штабне тренування. 
Дії органів управління Краснокутської районної ланки 
терпідсистеми ЄДС ЦЗ у разі загрози вчинення 
терористичного акту на території комунального ринку. 

        +    

19. Куп’янський район             

19.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Куп’янської районної 
ланки терпідсистеми ЄДС ЦЗ у разі загрози та 
виникнення НС, пов’язаних із пожежами в природних 
екосистемах. 

    +        

19.2 

Штабне тренування. 
Дії органів управління Куп’янської районної ланки 
терпідсистеми ЄДС ЦЗ у разі загрози та виникнення 
гідрологічних прісноводних надзвичайних ситуацій.  

  +          

20. Лозівський район             

20.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Лозівської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
надзвичайної ситуацій, пов’язаної з аварією на 
автодорожньому транспорті із послідуючим витоком 
небезпечних хімічних речовин під час їх 
транспортування. 

     +       



№ 

з/п 

 
Найменування району  

(міста обласного або районного значення),  
вид та тематика навчання 

 

Місяць проведення заходу (за планом) 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIIІ IX X XI XII 

21. Н. Водолазький район             

21.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління Нововодолазької районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення НС 
техногенного та природного характеру, із практичним 
застосуванням сил та засобів районних спеціалізованих 
служб цивільного захисту та формувань цивільного 
захисту із відпрацюванням окремих увідних. 

         +   

21.2 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Нововодолазької районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ при загрозі або виникненні 
гідрологічних прісноводних надзвичайних ситуацій 
(паводок, водопілля, тощо). 

   +         

22. Первомайський район             

22.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Первомайської районної 
ланки терпідсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення НС 
техногенного та природного характеру із практичним 
застосуванням сил та засобів районних спеціалізованих 
служб цивільного захисту.  

    +        

22.2 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Первомайської районної ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ при загрозі або виникненні НС, 
пов’язаних з викидом небезпечних хімічних речовин. 

         +   

23. Печенізький район             

23.1 
Штабне навчання.  
Дії органів управління, органів з питань евакуації 
Печенізької районної ланки територіальної підсистеми 

 +           



№ 

з/п 
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Місяць проведення заходу (за планом) 
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ЄДСЦЗ при загрозі або виникненні гідрологічних 
прісноводних надзвичайних ситуацій (паводок, 
водопілля, тощо). 

23.2 

Штабне навчання. 
Дії органів управління Печенізької районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
пожежами в природних екосистемах. 

   +         

24. Сахновщинський район             

24.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління Сахновщинської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру. 

      +      

24.2 

Штабне тренування. 
Дії органів управління Сахновщинської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
метеорологічних надзвичайних ситуацій.   

         +   

25. Харківський район             
25.1 Проведення командно-штабних навчань не заплановано.             

26. Чугуївський район             

26.1 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Чугуївської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення НС, пов’язаних з пожежею (вибухом) 
на території в/ч А 2467, із теоретичним відпрацюванням 
питань з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 
організації евакуації населення смт Малинівка. 

    +        



№ 
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26.2 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Чугуївської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення НС, пов’язаної із виникненням пожеж в 
природних екосистемах. 

     
 

+ 
      

27. Шевченківський район             

27.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління Шевченківської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
НС техногенного та природного характеру, із 
практичним застосуванням сил та засобів районних 
спеціалізованих служб цивільного захисту та формувань 
цивільного захисту із відпрацюванням окремих увідних. 

     +       

27.2 

Штабне навчання. 
Дії органів управління Шевченківської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
пожежами в природних екосистемах. 

   +         

27.3 

Штабне навчання. 
Дії органів управління Шевченківської районної ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
аваріями на транспорті.  
 
 
 
 
 

    +        



№ 
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28. 
м. Харків  
Штабні тренування з органами управління ЦЗ, із 
залученням сил ЦЗ районів міста за темами:  

 

28.1 
Індустріальний:  
Ліквідація надзвичайної ситуації, унаслідок аварії з 
викиданням небезпечних хімічних речовин. 

         +   

28.2 
Київський:  
Ліквідація метеорологічної надзвичайної ситуації 
пов’язаної з високим рівнем води (підтоплення). 

  +          

28.3 
Московський:  
Ліквідація гідрологічної надзвичайної ситуації, яка 
пов’язана з високим рівнем води. 

 +           

28.4 

Немишлянський:  
Ліквідація надзвичайної ситуації унаслідок аварії на 
каналізаційній системі із скиданням забруднювальних 
речовин. 

         +   

28.5 
Новобаварський: 
Ліквідація наслідків гідрологічних прісноводних 
надзвичайних ситуацій. 

    +        

28.6 
Основ’янський: 
Ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок руйнування 
будівлі і споруди внаслідок вибуху побутового газу. 

        +    

28.7 
Слобідський:  
Ліквідація метеорологічної надзвичайної ситуації, яка 
пов’язана з атмосферними опадами. 

   +         

28.8 
Холодногірський: 
Ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок руйнування 
будівлі і споруди внаслідок вибуху побутового газу. 

  +          
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28.9 
Шевченківський: 
Ліквідація гідрологічної надзвичайної ситуації, яка 
пов’язана з високим рівнем води (підтоплення). 

          +  

29. м. Люботин              
29.1 Проведення командно-штабних навчань не заплановано.             

30. м. Куп’янськ              

30.1 

Штабне тренування. 
Дії органів управління Куп’янської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у разі загрози та 
виникнення геологічних екзогенних надзвичайних 
ситуацій (зсуви).  

   +         

30.2 

Дії органів управління Куп’янської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у разі загрози та 
виникнення гідрологічних прісноводних надзвичайних 
ситуацій.  

  +          

31. м. Лозова              

31.1 

Штабне навчання. 
Дії органів управління та сил Лозівської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення метеорологічних надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з викидом небезпечної хімічної 
речовини на території ТОВ «Лозівський ковальсько-
механічний завод» із практичним відпрацюванням 
питань взаємодії між усіма суб’єктами реагування на 
НС.   
 
 

       +     
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32. м. Чугуїв             

32.1 

Штабне тренування: «Дії органів управління та сил 
Чугуївської міської ланки територіальної підсистеми 
ЄДСЦЗ під час організації та проведенні евакуації 
населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, 
пов’язаної з пожежею (вибухами) на території складу 
зберігання боєприпасів в/ч А0501. 

     +       

33. м. Ізюм             

33.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ при загрозі та 
виникненні надзвичайної ситуації природного характеру 
(сильний вітер, тощо). 

  +          

33.2 

Штабне навчання.  
Дії органів управління міської ланки територіальної 
підсистеми ЄДСЦЗ при загрозі та виникненні 
надзвичайної ситуації на об’єктах життєзабезпечення 
населення, в тому числі, аваріях на 
електроенергетичних мережах. 

          +  

34. м. Первомайський             

34.1 

Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління Первомайської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру із практичним застосуванням сил та засобів 
міських спеціалізованих служб цивільного захисту.   
 
 

    +        
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34.2 

Штабне тренування. 
Дії органів управління Первомайської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом 
небезпечних хімічних речовин.   

         +   

35. м. Балаклія             
35.1 Проведення командно-штабних навчань не заплановано.             

36. м. Барвінкове             

36.1 

Командно-штабне навчання. 
Дії органів управління Барвінківської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій на системах життєзабезпечення 
населення, із практичним відпрацюванням питань 
взаємодії сил та засобів цивільного захисту на території 
КНС КП «ОІТЦ». 

        +    

36.2 

Штабне навчання 
Дії органів управління Барвінківської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виникненням 
пожеж у природних екосистемах.  

   +         

37. м. Богодухів             

37.1 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Богодухівської міської ланки 
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
виникненням пожеж в природних екосистемах.  
 
 

    +        
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37.2 Командно-штабне навчання.  
Дії органів управління та сил Богодухівської міської 
ланки терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі 
виникнення гідрологічних прісноводних НС.  

  +          

37.3 

Штабне навчання.  
Дії органів управління Богодухівської міської ланки 
терпідсистеми ЄДСЦЗ області у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з аварією на АГРС з 
викидом газу. 

    
 
 

   
 

+ 
   

38. 
м. Мерефа (Мерефянська об’єднана 

територіальна громада) 
            

38.1 Командно-штабні та штабні навчання не заплановані.             

Примітки:  
1. Відповідно до ст. 10 Кодексу цивільного захисту України, ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту створюються: районними державними адміністраціями – у районах; органами місцевого самоврядування – в обласних центрах, у містах 
обласного і районного значення. 

2. Командно-штабні навчання проводяться з метою визначення реального стану готовності органів управління та сил відповідних 
ланок терпідсистеми ЄДСЦЗ Харківської області до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

3. За розпорядженням (дорученням) керівника терпідсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, представниками органів управління 
обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, на протязі 2018 року можуть бути здійсненні оперативні (раптові) перевірки питань 
готовності органів управління та сил цивільного захисту районних (міських) ланок до дій в умовах виникнення прогнозованих надзвичайних 
ситуацій, із практичною перевіркою готовності сил та засобів відповідних ланок по відпрацюванню окремих увідних. 
 

Директор Департаменту цивільного захисту                                                                           Начальник ГУ ДСНС України 

Харківської обласної державної адміністрації                                                                         у Харківській області 

                                               

                                               П.О. Пономаренко                                                                                                         О.В. Волобуєв 


