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ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Харківської області на 2018 рік 
 
 

№ з/п 
Заходи Відповідальний Залучаються 

Термін 
проведення 

 

1 2 3 4 5 

І. Заходи, що здійснюються Державною службою України з надзвичайних ситуацій  

Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Формування загальнодержавного електронного 
обліку ЗС ЦЗ 

відповідні центральні органи 
виконавчої влади, ДСНС 

ГУ ДСНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА, 
структурні підрозділи ХОДА, Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Х/о, РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення, балансоутримувачі ЗС ЦЗ 

до 25 грудня 

Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

2. Забезпечення та здійснення контролю за 
техногенною і пожежною безпекою арсеналів, баз 
(складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів 
ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних 
об’єктів Збройних Сил України, уточнення та 
подання місцевим органам виконавчої влади, на 
території яких розташовані такі об’єкти, розрахунків 
зон можливого ураження внаслідок вибуху 
вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на 
зазначених об’єктах 

Міноборони, ДСНС в/ч А 0501 м. Чугуїв, в/ч А 2467 смт. Малинівка, в/ч А 1352          
м. Балаклія, ГУ ДСНС України у Харківській області, Чугуївська 
районна державна адміністрація, міськвиконком м. Чугуєва, 
Балаклійська районна державна адміністрація 

до 15 грудня 

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Комплексна перевірка стану готовності систем 
централізованого оповіщення з доведенням до відома 
населення навчальної інформації у сфері ЦЗ через 
засоби масової інформації 

ДСНС, Міноборони, МВС, 
МОЗ, Мінінфраструктури, 
ПАТ «Укртелеком» 

Департамент ЦЗ ХОДА, ГУ ДСНС України у Харківській області, 
Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами ХОДА, ГУ НП в Харківській області, 
Харківська філія ПАТ «Укртелеком», РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення  

листопад 
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2. Проведення штабного тренування з органами 
управління ЦЗ ЄДС ЦЗ щодо переведення ЄДС ЦЗ з 
режиму функціонування в мирний час на режим 
функціонування в особливий період 

 
ДСНС 

 

органи управління ЦЗ територіальної та функціональних 
підсистем ЄДС ЦЗ 

 
жовтень - грудень 

 
 
 

Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки 

1. Організація та здійснення: 
1) перевірки місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, установ та 
організацій щодо стану готовності: 

 
пропуску льодоходу, повені та паводків 
 
 
 
 
 
 
місць масового відпочинку населення на водних 

об’єктах  
 
 
 

2) визначення стану готовності: 
 

державних, регіональних аварійно-рятувальних служб 
до дій за призначенням  

 
підприємств, що належать до сфери управління 

центральних органів виконавчої влади, комунальних 
та інших підприємств, установ, організацій, що мають 
у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх 
протипожежного захисту в пожежонебезпечний 
період 

 
3)контролю за станом готовності систем 

централізованого оповіщення (загальнодержавної, 
спеціальної «Сигнал – Д» та територіальних) з 
доведенням до відома населення навчальної 
інформації у сфері ЦЗ через засоби масової 
інформації 

 
 
 

 
 
 
 
 

ДСНС 
 
 
 
 
 
 

ДСНС 
 

 
 
 
 
 

ДСНС 
 
 
 
 

ДСНС  
 
 
 
 
 
 

ДСНС 

 
 
 
 
 
РДА, органи місцевого самоврядування, Харківське обласне 
управління водних ресурсів, ГУ ДСНС України у Харківській 
області, Департамент ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА, 
Служба автомобільних доріг у Харківській області, Харківський 
обласний центр з гідрометеорології  
 
 
РДА, органи місцевого самоврядування, Управління охорони 
здоров’я ХОДА, ГУ ДСНС України у Харківській області  

 
 
 
 
 
державні аварійно-рятувальні служби і формування; ГУ ДСНС 
України у Харківській області 
 
 

Харківське обласне управління лісового та мисливського 

господарства, Департамент агропромислового розвитку ХОДА, 
ГУ ДСНС України у Харківській області, сільськогосподарські 
підприємства та господарства 
 

 
Департамент ЦЗ ХОДА, Департамент оборонної, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОДА, 

Харківська філія ПАТ «Укртелеком», ГУ ДСНС України у 
Харківській області  

 
 
 
 

 
 

лютий -березень 

 
 

 
 
 
 

травень-червень 
 
 
 
 

 
 

Березень - травень 
 
 
 
 

квітень - червень 
 
 
 
 
 
 

листопад 
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Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана  
з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

1. 1.Функціональне навчання керівного складу і 
фахівців центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, 
установ та організацій в Інституті державного 
управління у сфері ЦЗ, навчально-методичних 
центрах сфери ЦЗ 
 
 
 
 
 
 
 
2.Організація та проведення: 

1) зборів щодо організації та здійснення заходів ЦЗ 
з керівниками підрозділів (працівниками) з питань 
ЦЗ 
2) показового навчання з питань ЦЗ на базі одного з 
підприємств, за рішенням Донецької ОДА 

ДСНС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДСНС, Миколаївська ОДА 
 
 

ДСНС, Донецька ОДА  
 

ГУ ДСНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА, 
структурні підрозділи ХОДА, РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГУ ДСНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА 
 
 
ГУ ДСНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА 
 

відповідно 
планів 

комплектування 
та навчання 

керівного складу 
та фахівців 

діяльність яких 
пов’язана з 

організацією та 
здійсненням 

заходів з питань 
ЦЗ 

 
 

жовтень 
 
 

жовтень - 
листопад 

ІІ. Заходи, які проводяться керівником територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, керівниками районних (міських) ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 
Харківської області, структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації, Головним управлінням ДСНС України у Харківській області 

Заходи щодо удосконалення системи цивільного захисту області 

1. Уточнення переліку підприємств, установ та 
організацій, що продовжують свою діяльність в 
особливий період 

Департамент ЦЗ ХОДА, 

Департамент оборонної, 
мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами ХОДА  

структурні підрозділи ХОДА, РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

до 15 грудня 
 

2. Підготовка засідань регіональної комісії з питань 
ТЕБ та НС Харківської області 

 Департамент ЦЗ ХОДА 
(відповідальний секретар 

регіональної комісії з питань 
ТЕБ та НС) 

члени регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Харківської 
області, інші  місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування 

за планом роботи 
регіональної 

комісії на 2018 рік 

3 Організація проведення технічної інвентаризації 
фонду ЗС ЦЗ, формування електронного обліку ЗС 
ЦЗ. Проведення звірки результатів проведення 
технічної інвентаризації, електронних та 
документальних обліків ЗС ЦЗ  

Департамент ЦЗ ХОДА, ГУ 
ДСНС України у Харківській 
області 

структурні підрозділи ХОДА, Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Х/о, РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення, балансоутримувачі ЗС ЦЗ 

до 25 грудня 

4 Удосконалення та розвиток загальнодоступних 
інформаційних ресурсів, забезпечення надання та 
оприлюднення інформації про фонд ЗС ЦЗ 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

Департамент ЦЗ ХОДА, РДА, міськвиконкоми міст обласного 
значення 

до 15 грудня 

5. Забезпечення придбання засобів радіаційного та 
хімічного захисту для: 

персоналу хімічно небезпечних об’єктів; 

 
РДА, міськвиконкоми міст 

обласного значення 

 
керівники хімічно небезпечних обєктів (ХНО) 

 

 
до 15 грудня  
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працівників підприємств, розташованих у зоні 
можливого хімічного забруднення 

РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

керівники хімічно небезпечних обєктів (ХНО) до 15 грудня 
 

6. Розрахунки потреби засобів радіаційного та 
хімічного захисту для непрацюючого населення, яке 
проживає у прогнозованих зонах хімічного 
забруднення та зонах можливого радіаційного 
забруднення  

Департамент ЦЗ ХОДА, 
Департамент фінансів ХОДА  

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення 
 

до 15 грудня 
 

7. Накопичення та поновлення обсягів запасу 
лікарських засобів і виробів медичного призначення 
місцевого, об’єктового резервів для запобігання та 
ліквідації медико-санітарних наслідків НС  

Управління охорони здоров’я 
ХОДА, головні лікарі закладів 

охорони здоров’я 

заклади охорони здоров’я, що відносяться до обласної служби 
медицини катастроф 

протягом року 

8. Продовження оснащення закладів охорони здоров’я 
відповідно профілю функціонування, у структурі 
яких є відділення екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги реанімаційні та хірургічні блоки, пологові 
відділення, палати інтенсивної терапії тощо, 
автономними джерелами електропостачання 

Управління охорони здоров’я 
ХОДА, головні лікарі закладів 
охорони здоров’я  

заклади охорони здоров’я, що відносяться до обласної служби 
медицини катастроф 

протягом року 

9. Створення місцевих та об’єктових матеріальних 
резервів для запобігання виникненню і ліквідації 
наслідків можливих НС, згідно із затвердженою 

номенклатурою  

РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

Департамент ЦЗ ХОДА, ГУ ДСНС України у Харківській області, 
керівники об’єктів підвищеної небезпеки 

протягом року 
 

10. Поповнення регіонального матеріального резерву 

Харківської області матеріально-технічними 
засобами 

Департамент ЦЗ ХОДА Департамент фінансів ХОДА протягом року, з 

надходженням 
коштів 

11. Підготовка та подання до ДСНС України 
пропозицій до проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження плану 
основних заходів ЦЗ на 2019 рік» 

 

Департамент ЦЗ ХОДА, 
ГУ ДСНС України в 
Харківській області 
 

структурні підрозділи ХОДА, спеціалізовані служби ЦЗ області, 
РДА, міськвиконкоми міст обласного значення 
 

до 20 червня 

12. Підготовка та подання до ДСНС України 
інформації про хід виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
плану основних заходів ЦЗ на 2018 рік» 

 

Департамент ЦЗ ХОДА, 
ГУ ДСНС України в 

Харківській області 
 

структурні підрозділи ХОДА, спеціалізовані служби ЦЗ області, 
РДА, міськвиконкоми міст обласного значення 

 

до 20 червня 

13. Проведення уточнення та коригування плануючих 
документів обласними спеціалізованими службами 
ЦС на особливий період 

Департаменти (управління) 
ХОДА, територіальні органи 
міністерств та відомств України 

в Харківській області 

керівники обласних спеціалізованих служб ЦЗ, 
Департамент ЦЗ ХОДА 

до 31 березня 

14. Коригування планів ЦЗ області, районів області, 

міськвиконкомів міст обласного значення на 
особливий період в частини, що стосується евакуації 
населення, матеріальних та культурних цінностей 

 

Департамент ЦЗ ХОДА структурні підрозділи ХОДА, РДА, міськвиконкоми міст 

обласного значення 

до 31 березня 
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15. Уточнення та коригування планів евакуації 
населення при НС техногенного і природного 
характеру  

обласна комісія з питань 
евакуації 

Департамент ЦЗ ХОДА, міські та районні комісії з питань 
евакуації 

до 1 березня 

16. Перевірка укладення договорів між органами 
виконавчої влади (органами місцевого 

самоврядування) та транспортними підприємствами 
(приватними перевізниками) 

 Департамент економіки та 
міжнародних відносин ХОДА, 

Департамент ЦЗ ХОДА 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, спеціалізовані 
служби транспортного забезпечення ЦЗ районів та міст обласного 

значення 

квітень - травень 

17. Корегування обліку осіб з інвалідністю та 
маломобільних груп населення, які потрапляють до 
можливих районів надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру  

Управління охорони здоров’я 
ХОДА, Департамент 
соціального захисту населення 
ХОДА, Департамент ЦЗ ХОДА 

РДА, органи місцевого самоврядування січень - лютий 

18. Уточнення сил та засобів територіальних 
формувань ЦЗ Харківської області (за необхідністю) 

РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення, 

Департамент ЦЗ ХОДА 

ГУ ДСНС України у Харківській області, Департаменти 
(управління) ХОДА, керівники підприємств установ, організацій 

до 15 березня 

Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

1. Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної 
небезпеки автоматизованих систем раннього 
виявлення загрози виникнення НС та оповіщення 

населення у зонах можливого ураження та персоналу 
таких об’єктів 

керівники об’єктів підвищеної 
небезпеки 

РДА, органи місцевого самоврядування протягом року 

2. Контроль за впровадженням на об’єктах 
підвищеної небезпеки автоматизованих систем 
раннього виявлення загрози НС техногенного та 
природного характеру 

ГУ ДСНС у Харківській області РДА, органи місцевого самоврядування, керівники об’єктів 
підвищеної небезпеки 

протягом року 

3. Підготовка проекту розпорядження та плану 
організаційних і практичних заходів щодо 

безаварійного пропуску осіньо-зимових дощових 
паводків, льодоходу і весняної повенів області у 
2018-2019 роках 

Департамент ЦЗ ХОДА  обласне виробниче управління меліорації та водного 
господарства, РДА, органи місцевого самоврядування, 

Департаменти (управління) ХОДА, територіальні органи 
міністерств та відомств України в Харківській області, ГУ ДСНС 
України у Харківській області 

жовтень 

4. Підготовка проекту розпорядження та плану 
організаційних і практичних заходів щодо 
запобігання виникненню лісових пожеж у 

пожежонебезпечний період 2018 року  

Департамент ЦЗ ХОДА 
 
 

Департаменти (управління) ХОДА, ГУ ДСНС України у 
Харківській області, Харківське обласне управління лісового та 
мисливського господарства 

 

березень 

5. Підготовка проекту розпорядження та плану 
організаційних і практичних заходів щодо 

запобігання нещасним випадкам з людьми на водних 
обєктах області на 2018 рік  

Департамент ЦЗ ХОДА 
 

Департаменти (управління) ХОДА, ГУ ДСНС України у 
Харківській області, територіальні органи центральних органів 

виконавчої влади 

березень 

6. Розробка проекту плану організаційних і 
практичних заходів органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, управлінь, організацій та 
установ щодо запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах у зимовий період 2018-2019років 
 

Департамент ЦЗ ХОДА  
 

Департаменти (управління) ХОДА, ГУ ДСНС України у 
Харківській області, територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади  

жовтень 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23
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7. Розробка проекту Комплексного плану заходів 
щодо попередження НС техногенного та природного 
характеру і пожежної безпеки у Харківській області в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 років  

Департамент ЦЗ ХОДА Департаменти (управління) ХОДА, територіальні органи 
центральних органів виконавчої влади, ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

вересень 

8. Забезпечення виконання робіт з очищення території 

області від вибухонебезпечних предметів 

ГУ ДСНС України у 

Харківській області, 
Харківській обласний 
військовий комісаріат, ГУ НП 
України в Харківській області 

РДА, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи 

та організації, Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби 
ЦЗ ДСНС України 

протягом року 

9 Надання методичної допомоги об’єднаним 
територіальним громадам щодо створення ланок 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 
ЦЗ, центрів безпеки громадян 

 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області, 

Департамент ЦЗ ХОДА 

об’єднані територіальні громади протягом року 

10. Ведення моніторингу створення та функціонування 
підрозділів місцевої пожежної охорони у районах 
області 

Департамент ЦЗ ХОДА, 
ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

РДА, органи місцевого самоврядування  протягом року 

11. Організація роботи та проведення засідань комісії з 
питань подальшого використання ЗС ЦЗ для 
господарських, культурних та побутових потреб. 

згідно постанови КМУ від 10 березня 2017 року        
№ 138 «Про порядок створення, утримання фонду ЗС 
ЦЗ та ведення його обліку» 

 

ХОДА, РДА, міськвиконкоми 
міст обласного значення, 
органи управління ЗС ЦЗ 

Департамент ЦЗ ХОДА, ГУ ДСНС України у Харківській області, 
структурні підрозділи з питань ЦЗ міст обласного значення, РДА, 
члени комісії 

протягом року 

12. Підготовка та надання вихідних даних замовнику 
на розробку розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ 

у складі проектної  документації згідно п.5.2 ДСТУ 
Б.А.2.2-7:2010 Розділ ІТЗ ЦЗ(ЦО) у складі проектної 
документації об’єктів 

 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області,  

Департамент ЦЗ ХОДА 

Департамент містобудування та архітектури ХОДА, 
керівники підприємств – замовники проектної документації 

протягом року 

13. Підготовка та надання вихідних даних замовнику 
на розробку розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ 

у складі містобудівної документації згідно п.7.7-7.9 
ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення 
та затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у містобудівній 
документації»  

Департамент ЦЗ ХОДА, 
ГУ ДСНС України у 

Харківській області 

Департамент містобудування та архітектури ХОДА, РДА, 
міськвиконкоми міст обласного значення, органи місцевого 

самоврядування 
 

протягом року 

14. Погодження проектів генеральних схем забудови та  
проектів забудови щодо дотримання вимог 

інженерно-технічних заходів ЦЗ 

Департамент ЦЗ ХОДА, 
ГУ ДСНС України у 

Харківській області 

керівники підприємств – замовники технічної документації протягом 
року 

15. Підготовка проектів розпоряджень голови 

облдержадміністрації про виділення з регіонального 
матеріального резерву матеріальних цінностей, з 
метою запобігання та ліквідації НС техногенного та 

Департамент ЦЗ ХОДА 

 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, 

 керівники об’єктів господарської діяльності 

протягом року 

у разі потреби 
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природного характеру, контроль за їх виконанням та 
надання інформації, згідно встановлених термінів 

 

16. Інвентаризація засобів радіаційного та хімічного 
захисту на складах ЦЗ ІІ групи облдержадміністрації  

Департамент ЦЗ ХОДА Управління ЦЗ Департаменту ЦЗ ХОДА серпень 

17. Збір даних про накопичення засобів радіаційного та 
хімічного захисту для забезпечення населення і 

особового складу формувань ЦЗ, відповідно до 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
19.08.02 року № 469 «Про організацію виконання 
постанови Кабінету Міністрів України                        

від 19.08.02 № 1200» та надання даних до ОДА 

Департамент ЦЗ ХОДА, 
ГУ ДСНС України у 

Харківській області  
 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, організації, 
установи та підприємства області  

узагальнення та 
надання даних до 

25.07.18, 
10.01.19 

 

18. Збір даних та контроль за виконанням 

розпорядження облдержадміністрації від 28.09.2015 р. 
№ 456 «Про організацію радіаційного та хімічного 
спостереження в містах і районах області» та надання 
даних до ОДА 

Департамент ЦЗ ХОДА, 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області  
 

 РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, керівники 

підприємств, установ, організацій 
 

протягом року 

доповідь 
до 20.01.18 

 

19. Організація і проведення серед населення санітарно-
освітніх заходів та пропаганди з профілактики: 
      - грипу та ГРВІ; 

 

      - інфекційних захворювань під час купання у 
відкритих водоймах; 

      - отруєнь грибами та дикорослими рослинами 

РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області,                              
Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» 

 
 

січень-березень, 
вересень-грудень 

 
травень-липень 

 

червень-жовтень 

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Збори керівного складу органів управління ЦЗ 
Харківської області щодо підбиття підсумків роботи у 
сфері ЦЗ у 2017 році та визначення основних завдань 
у зазначеній сфері на 2018 рік  

керівник територіальної 
підсистеми ЄДСЦЗ 
Харківської області 

керівники районних (міських) ланок територіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ Харківської області, начальники галузевих Департаментів 
(управлінь) ХОДА, начальники територіальних органів 
міністерств та відомств України в Харківській області 

лютий  
 

2. Уточнення та корегування Плану реагування на 

НС (територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської 
області)  

 

Департамент ЦЗ ХОДА, 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

Департаменти (управління) ХОДА, територіальні органи 

центральних органів виконавчої влади 

січень - 

липень 

3. Відпрацювання практичних та теоретичних 
навичок під час проведення спеціальних об’єктових 
навчань і тренувань з питань ЦЗ в закладах охорони 

здоров’я  

Управління охорони здоров’я 
ХОДА  

КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» 

за окремим 
планом 

4. Проведення командно-штабного тренування щодо 
організації роботи Управління охорони здоров’я 

ХОДА у заміській зоні 

Управління охорони здоров’я 
ХОДА 

КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф», КЗОЗ «Харківський обласний центр служби крові» 

жовтень 

5. Проведення показового тренувального навчання в 

осередку особливо небезпечної інфекції (холера), з 

Управління охорони здоров’я 

ХОДА 

ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» 

травень 
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метою відпрацювання функціональних обов’язків та 
практичних навичок медичних працівників на холеру, 
першочергових заходів, направлених на локалізацію 

та ліквідацію вогнища особливо небезпечної інфекції 

6. Проведення: 
2) спеціального тренування з органами управління 

та силами ЦЗ ланок територіальної підсистеми ЄДС 
ЦЗ (із залученням органів евакуації) щодо: 

 
- пропуску льодоходу, повені та паводків та загрози 

виникнення надзвичайної ситуації, яка пов’язана з 
можливим проривом греблі Печенізького 
водосховища  

 
 
 
 
- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі 

виникнення аварій: 
 
 
 
 
 
- на залізничному транспорті 
 
 
 
 
 
- на хімічно небезпечному об’єкті 
 
 
 
 
- виконання завдань у складних умовах осінньо-

зимовому періоду 
 
 
 
 
- ліквідація наслідків НС на складах Збройних Сил 

України 
 

 
 
 
 
 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування (РДА, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення) 
 
 

 
 
 
 
 
 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування (РДА, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення) 

 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 
самоврядування (РДА, 

міськвиконкоми міст 
обласного значення) 

 
місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 
самоврядування (РДА, 
міськвиконкоми міст 

обласного значення) 
 

Чугуївська РДА, Чугуївська 
міська рада, Балаклійська 

РДА 

 

 
 
 
 

керівники ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської 
області, об’єднані територіальні громади (за згодою), ГУ ДСНС 
України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
керівники ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської 

області, ПАТ «Укрзалізниця», ГУ ДСНС України у Харківській 
області, Департамент ЦЗ ХОДА  
 

 
 
керівники ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської 

області, керівники ХНО, ГУ ДСНС України у Харківській області, 
Департамент ЦЗ ХОДА 
 
 
 

керівники ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської 
області, ГУ ДСНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ 
ХОДА, спеціалізовані служби ЦЗ 
 

 
ГУ ДСНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА, 
командування військових частин: А 0501, А 1352, А 2467,обласні 
та місцеві спеціалізовані служби ЦЗ  

 

 
 
 
 

 
 

лютий-березень 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ квартал 
 
 
 
 
 

ІІІ квартал 
 
 

 
 
 
 

жовтень 
 
 

 
 
 

ІІ квартал 
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7. Перевірка готовності сил та засобів ланок 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської 
області, органів місцевого самоврядування до 

здійснення заходів з безаварійного пропуску 
льодоходу та весняної повені 

РДА, виконавчі комітети рад 
міст обласного значення, 
об’єднані територіальні 

громади  

сили та засоби ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації 

лютий-березень 

8. Проведення командно-штабних навчань, тренувань, 
планових перевірок, навчально-методичних зборів із 
керівним складом обласної, місцевих та районних 
комісій з питань евакуації 

обласна комісія з питань 
евакуації 

міські та районні комісії з питань евакуації За окремим 
графіком 

9. Участь у заходах антитерористичної діяльності 
(навчання, тренування, тощо) 

Регіональна координаційна 
група АТЦ СБУ в Харківській 

області 

оперативні групи ГУ ДСНС України у Харківській області, 
Департамент ЦЗ ХОДА, структурні підрозділи за окремим 

рішенням 

за планом АТЦ 
при СБУ в 

Харківській обл. 

10. Проведення технічних перевірок регіональної 

автоматизованої системи оповіщення Харківської 
області «Сигнал ВО» 

Департамент ЦЗ ХОДА група із обслуговування засобів оповіщення Харківської філії 

ПАТ «Укртелеком», Харківська обласна державна 
телерадіокомпанія 

за окремим 

планом 

11. Перевірка готовності територіального формування 

та документації обласної спеціалізованої служби ЦЗ 
зв’язку і оповіщення  

Департамент ЦЗ ХОДА Харківська філія ПАТ «Укртелеком», Департамент економіки і 

міжнародних відносин ХОДА  

березень 

12. Проведення комплексної перевірки технічного стану 
фонду ЗС ЦЗ Харківської області  

ГУ ДСНС України у 
Харківській області,  
Департамент ЦЗ ХОДА 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, 
балансоутримувачі та власники об’єктів господарської діяльності, 
на яких знаходяться ЗС ЦЗ 

протягом року за 
окремим планом 

13. Відпрацювання практичних та теоретичних навичок 
під час тренування щодо приведення фонду ЗС ЦЗ у 
готовність до прийняття населення, що підлягає 

укриттю 

РДА, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

балансоутримувачі та власники об’єктів господарської діяльності, 
на яких знаходяться ЗС ЦЗ 

протягом року 

14. Командно-штабні навчання органів управління та 

сил районних (міських) ланок територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області щодо 
готовності їх до реагування на НС 

 

ГУ ДСНС України у 

Харківській області 
 

органи управління та сили районних (міських) ланок 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, 
керівники підприємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності 

 

за окремим 
графіком  

15. Здійснення контролю за проведенням в районах 
області, містах обласного та районного значення 

командно-штабних навчань органів управління та сил 
районних (міських) ланок територіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ Харківської області щодо готовності їх до 
реагування на НС 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

 
 

органи управління та сили районних (міських) ланок 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, 

керівники підприємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності 

за окремим 
графіком 

16. Контроль за проведенням спеціальних об’єктових 
навчань і тренувань з питань ЦЗ 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

керівники підприємств, установ та організацій за окремим 
графіком 

Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки 

1. Перевірка готовності сил та засобів ланок 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської 
області, органів місцевого самоврядування, 
лісокористувачів до реагування у випадку 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області,  
Департамент ЦЗ ХОДА  

РДА, органи місцевого самоврядування, сили та засоби ланок 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, Харківське обласне 
управління лісового та мисливського господарства, 
лісокористувачі 

квітень-травень 
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виникнення пожеж в екосистемах у 
пожежонебезпечний період 2018 року 

2. Перевірка готовності місць масового відпочинку 
на водних об’єктах  

ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

РДА, виконавчі комітети рад міст обласного значення, органи 
місцевого самоврядування, Департамент ЦЗ ХОДА, підприємства, 
установи та організації 

Травень-
червень 

3. Перевірка органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій щодо стану готовності до виконання 
завдань за призначенням у складних умовах осінньо-
зимового періоду 

Департамент ЖКГ та розвитку 
інфраструктури ХОДА, 

Управління ПЕК ХОДА 
Департамент капітального 
будівництва ХОДА, ГУ ДСНС 
України у Харківській області 

РДА, органи місцевого самоврядування, Служба автомобільних 
доріг у Харківській області, Департамент науки і освіти ХОДА, 

Управління охорони здоров’я ХОДА, Департамент соціального 
захисту населення ХОДА, Управління культури і туризму ХОДА 

вересень-жовтень 

 

4. Організація та проведення комплексних перевірок 
щодо виконання вимог законів та інших нормативно-

правових актів з питань техногенної та пожежної 
безпеки, ЦЗ: 

Великобурлуцька РДА 
Шевченківська РДА 

Зміївська РДА 
Нововодолазька РДА 
 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

 

Департамент ЦЗ ХОДА, РДА, міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
 

 
 

травень 
червень 

серпень 
жовтень 

5. Організація та проведення контрольних перевірок 
щодо виконання вимог законів та інших нормативно-
правових актів з питань техногенної та пожежної 

безпеки, ЦЗ: 
Близнюківська РДА 
Первомайський МР 
Первомайська РДА 

Красноградська РДА 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області, 
 

Департамент ЦЗ ХОДА, РДА, міськвиконкоми міст обласного 
значення 
 

 
 
 

 
 
 

 
квітень 
липень 
липень 

вересень 

6. Перевірка стану готовності державних, 
регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-
рятувальних служб, а також аварійно-рятувальних 
служб громадських організацій до дій за 
призначенням 

ГУ ДСНС України у 

Харківській області 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, структурні 

підрозділи ГУ ДСНС України у Харківській області  

постійно, до 

квартальних 
план – графіків. 

7. Проведення комплексних перевірок щодо 
виконання вимог законодавства, інших нормативно-
правових актів з питань техногенної, пожежної 
безпеки та ЦЗ на об’єктах, які відносяться до сфери 

управління наступних міністерств: 
Міненерговугілля 
Укрдержархіві 
Мінмолодьспорту 

Мінкультури 
Мінінфраструктури 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

керівники об’єктів  
 
 
 

 
лютий 

березень 
квітень 

травень 
червень 
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МТОТ 
Держекоінспекції 
ДФС 

Держветфітослужбі 

липень 
серпень 
вересень 

жовтень 

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

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

1. Проведення функціонального навчання керівного 

складу і фахівців територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 
області в Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД 
Харківської області  

Навчально-методичний центр 

ЦЗ та БЖД Харківської 
області, Департамент ЦЗ 
ХОДА 

структурні підрозділи ХОДА, територіальні Департаменти 

(управління), РДА, органи місцевого самоврядування, керівники 
підприємств, установ, організацій 
 

згідно з планом 

комплектування 
Навчально-

методичного 
центру ЦЗ та БЖД 

Харківської області 

2. Семінарське заняття на тему: «Організація роботи 

районної, міської, об’єктової комісії ТЕБ та НС» 

Департамент ЦЗ ХОДА голови та секретарі районних, міських комісій ТЕБ та НС квітень 

3. Семінарське заняття на тему: «Підготовка пляжу 
до літнього оздоровчого періоду»   

Департамент ЦЗ ХОДА заступники голів РДА, фахівці РДА,виконавчих комітетів рад міст 
обласного значення, об’єднаних територіальних громад з питань 

ЦЗ 

квітень 

4. Семінарське заняття на тему: «Організація 
оповіщення населення про загрозу або виникнення 
НС» 

Департамент ЦЗ ХОДА Харківська філія ПАТ «Укртелеком» (начальники районних 

(міських) спеціалізованих служб ЦЗ зв’язку і оповіщення), 
Департамент економіки і міжнародних відносин ХОДА, фахівці з 
питань ЦЗ РДА, міськвиконкомів 

квітень 

5. Проведення заняття з особовим складом 
оперативно-чергової служби районних (міських) 
відділів ГУ Національної поліції в Харківській області 
по доведенню сигналів та команд управління до 
керівників ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ  

Департамент ЦЗ ХОДА особовий склад оперативно-чергової служби районних (міських) 
відділів ГУ Національної поліції в Харківській області 

березень 

6. Визначення потреби на функціональне навчання 
керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань ЦЗ у Навчально-методичному центрі ЦЗ та 
БЖД Харківської області  

Департамент ЦЗ ХОДА Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Харківської області жовтень 

7. Підготовка проекту розпорядження голови 
обласної державної адміністрації «Про затвердження 
плану комплектування курсів Навчально-
методичного центру ЦЗ та БЖД Харківської області 

слухачами з функціонального навчання у сфері ЦЗ на 
2019 рік» 

Департамент ЦЗ ХОДА  Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Харківської області листопад 

8. Проведення у загальноосвітніх, професійно-

технічних та навчальних закладах інтернатного типу 
обласного підпорядкування Днів цивільного захисту; 
у дошкільних навчальних закладах - Тиждень безпеки 

дитини  
 

Департамент науки і освіти 

ХОДА, місцеві органи 
управління освітою, 
Департамент ЦЗ ХОДА, ГУ 

ДСНС України у Харківській 
області 

РДА, міськвиконкоми, професійно-технічні та загальноосвітні  

заклади освіти, дошкільні заклади, навчальні заклади 
інтернатного типу обласного підпорядкування, Навчально-
методичний центр ЦЗ та БЖД Харківської області 

квітень – 

травень, 
жовтень - 
листопад 
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9. Проведення семінарів для посадових осіб 
навчальних закладів за темами: 

- ЦЗ в навчальних закладах: система роботи та 

система організації; 
- Інноваційні підходи в реалізації головних завдань 

ЦЗ в навчальних закладах: оптимізація 
документальної бази та інтеграція основних заходів 

Департамент науки і освіти 
ХОДА, Навчально-методичний 
центр ЦЗ та БЖД Харківської 

області 

керівники базових (опорних) загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладів з питань цивільного захисту 

 
 

лютий 
 
 

жовтень 
 

10. Проведення фестивалів дружин юних пожежних, 
змагань с пожежно-прикладного спорту серед юнаків, 

дитячі конкурси-вікторини на краще фото, малюнок, 
творчу роботу, вірш та оповідання під гаслом 
«Зробимо життя безпечним» щодо навчання дітей 
основам безпечної життєдіяльності 

Департамент науки і освіти 
ХОДА, ГУ ДСНС України у 

Харківській області 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, заклади науки і 
освіти, структурні підрозділи ГУ ДСНС України у Харківській 

області 
 

лютий - 
вересень 

11. Проведення просвітницької роботи серед 
учнівської молоді з питань підготовки до дій у НС у 

рамках Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 

Департамент науки і освіти 
ХОДА, ГУ ДСНС України у 

Харківській області 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, заклади науки і 
освіти, структурні підрозділи ГУ ДСНС України у Харківській 

області 

протягом року 

12. Організація та проведення в містах, населених 

пунктах агітаційно-пропагандистських масових акцій 
«Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой – 
рятувальник року» із залученням місцевих органів 
виконавчої влади, пожежно-рятувальної техніки, 

майстрів пожежно-прикладного спорту, художніх 
самодіяльних колективів та громадських організацій 

ГУ ДСНС України у 

Харківській області, 
Департамент науки і освіти 
ХОДА, місцеві органи 
управління освітою 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, Навчально-

методичний центр ЦЗ та БЖД Харківської області, Управління 
охорони здоров’я ХОДА, Управління у справах молоді та спорту 
ХОДА, Управління масових комунікацій ХОДА  

до 15 грудня 

13. Створення циклу тематичних теле - та 
радіопередач, сюжетів соціальної реклами з основ 
безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня 
підготовки аудиторії, на яку розраховані такі 

програми 

ГУ ДСНС України у 
Харківській області, 
Управління охорони здоров’я 
ХОДА,  

Департамент науки і освіти 
ХОДА, Управління у справах 
молоді та спорту ХОДА, 
Управління масових 

комунікацій ХОДА, 
Департамент ЦЗ ХОДА 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення 
телерадіомовні компанії, обласні та районні редакції засобів 
масової інформації 

постійно 

14. Організація розміщення плакатів, листівок, 
буклетів, текстів застережень та звернень до 
населення з короткими інструкціями про основи ЦЗ в 
побуті та рекомендаціями про порядок дій на випадок 

НС на об’єктах з масовим перебуванням людей, 
соціально-побутових, комунальних, медичних, 
громадських установах, закладах освіти, культури, 
автобусних та залізничних вокзалах, метрополітені, 

громадському транспорті, пошті, ощадкасах, ЖЕК, 
ЖЕУ, ОСББ, ліфтових холах, коридорах, 

Управління масових 
комунікацій ХОДА,  
ГУ ДСНС України у 
Харківській області, 

Департамент ЦЗ ХОДА 

Департамент науки і освіти ХОДА, Управління у справах молоді 
та спорту ХОДА, Управління охорони здоров’я ХОДА, РДА, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

постійно 
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торговельних закладах, місцях масового відпочинку 
громадян, тощо  

15. Забезпечення роботи існуючої мережі 
консультаційних пунктів з питань ЦЗ, які створені 
при житлово-експлуатаційних органах, сільських та 

селищних радах 

Департамент науки і освіти 
ХОДА, Управління у справах 
молоді та спорту ХОДА, 

Управління охорони здоров’я 
ХОДА, Департамент ЦЗ 
ХОДА, ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

Департамент ЖКГ та розвитку 
інфраструктури ХОДА 

РДА, міськвиконкоми міст обласного значення 
 

постійно 

16. Перевірка у вищих навчальних закладах 
Харківської області ІІІ-IV рівня акредитації стану ЦЗ, 
організації підготовки, перепідготовки керівного, 
командно-начальницького складу і формувань ЦЗ та 

навчання з дисциплін ЦЗ і БЖД: 
- Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 
- Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди; 
- Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
- Українська інженерно – педагогічна академія 
- Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради 
- Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно - 

економічного університету 

Департамент ЦЗ ХОДА Департамент науки і освіти ХОДА, ГУ ДСНС України у 
Харківській області, керівники вищих навчальних закладів           
м. Харкова ІІІ-IV рівня акредитації 

 
 
 
 

 
квітень 

 
березень 

лютий 
вересень 
жовтень 

 

листопад 

Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту Підготовка інформації до Національної доповіді і 

1. Проведення оглядів-конкурсів на найкращу 
навчально-матеріальну базу серед закладів освіти з 
ЦЗ 

Департамент науки і освіти 
ХОДА 

РДА, виконкоми міст обласного значення  до 1 березня  
 

2. Проведення огляд-конкурсів на кращий стан 
організаційної, практичної та навчально-виховної 

роботи з питань захисту життя і здоров‘я дітей від 
НС серед дошкільних закладів 

Департамент науки і освіти 
ХОДА, районні  управління 

(відділи) освіти, структурні 
підрозділи з питань ЦЗ міст і 
районів області 

Навчальні заклади освіти, , навчально-методичний центр ЦЗ та 
БЖД Харківської області 

 

листопад  
 

 
 

Директор Департаменту цивільного захисту                                                                                                                                       Начальник Головного управління   
Харківської обласної державної адміністрації                                                                                                                                    ДСНС України у Харківській області                                                                                                                                                                 

                                                   

                                           П.О. Пономаренко                             О.В.Волобуєв                          


