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до розпорядження голови 
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П Л А Н 

основних заходів цивільного захисту Острозького району  Рівненської області на 2020 рік 
 

 
№ 

 
Найменування заходу 

Обґрунтування 
необхідності 
здійснення 

заходу 

Строк 
виконання 

Відповідальні за виконання Залучаються до виконання 

 

1 2 3 4 5 6 

Відповідно до плану Кабінету Міністрів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 
1.  Здійснення звірки електронного та 

документального обліку захисних споруд 
цивільного захисту з центральними та 
місцевими органами виконавчої влади, 
господарськими організаціями, що 
належать до сфери управління 
центральних органів виконавчої влади та 
Кабінету Міністрів України 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

До 
25 грудня 
 

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

Головне управління ДСНС України 
у Рівненській області, управління з 
питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети рад міст обласного 
значення 

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

2.  Участь у штабному тренуванні з органа-
ми управління функціональної підсисте-
ми запобігання надзвичайним ситуаціям і 
ліквідації їх наслідків у підпорядкованих 
організаціях, на підвідомчих об'єктах і 
територіях з ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій на арсеналах, базах 
(складах) озброєння, ракет, боєприпасів і 
компонентів ракетного палива, інших 
вибухопожежонебезпечних об'єктах 
Збройних Сил України (за рішенням 
керівника штабного тренування) 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

За 
окремим 
планом 

Міністерство оборони України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

Оперативне командування "Захід", 
аварійно-рятувальні служби функ-
ціональної підсистеми запобігання 
надзвичайним ситуаціям і ліквідації 
їх наслідків у підпорядкованих 
організаціях Міноборони, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети органів місцевого 
самоврядування, на території яких 
розміщені зазначені об’єкти 
Збройних Сил України (за рішенням 
керівника навчання/тренування) 
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Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання 

надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях 

3. 2 Організація та здійснення відповідно до 
Закону України "Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності" перевірки стану 
готовності загальнодержавної, 
територіальних, місцевих автомати-
зованих 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 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

Листопад Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, 
Головне управління Національної 
поліції в Рівненській області, 
райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети органів місцевого 
самоврядування, Рівненська філія 
ПАТ "Укртелеком", ВП "Рівненська 
АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом", інші 
потенційно небезпечні об’єкти 

Заходи з 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 

За планом Рівненської обласної державної адміністрації 

Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області та її ланок 

1.  Організація та проведення зборів щодо 
підбиття підсумків роботи у сфері 
цивільного захисту в 2019 році та 
визначення основних завдань у 
зазначеній сфері на 2020 рік 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
27.12.2018 
№ 1076-р 

Січень  Голова Рівненської облдерж-
адміністрації, управління з 
питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, Головне 
управління ДСНС України у 
Рівненській області  

Члени комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Рівненської області, 
керівники структурних підрозділів 
облдержадміністрації, територіаль-
них органів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої вла-
ди, обласних організацій і установ, 
райдержадміністрацій, міські голови 
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2.  Організація та проведення засідань 

комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
Рівненської області 

Постанова 
Кабінету Міністрів 

України 
від 26.01.2015 

№ 18 

Згідно з 
планом 
роботи 
комісії  

на 2020 рік 

Голова комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
Рівненської області, управління 
з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 
облдержадміністрації 

Члени комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Рівненської області, керів-
ники структурних підрозділів обл-
держадміністрації, територіальних 
органів центральних органів 
виконавчої влади, обласних органі-
зацій і установ, райдержадміні-
страцій, міські голови (відповідно до 
питань, що розглядаються) 

3.  Забезпечення придбання засобів 
радіаційного та хімічного захисту для: 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

До 
25 грудня 

 
 

 

працівників підприємств, розташованих у 
зоні можливого радіаційного і хімічного 
забруднення (рівень забезпечення – не 
менше 70 відсотків потреби) 

підприємства, установи та 
організації, розташовані у зоні 
можливого радіаційного і 
хімічного забруднення 

непрацюючого населення, яке проживає 
у прогнозованих зонах хімічного 
забруднення (рівень забезпечення – не 
менше 40 відсотків потреби) та зонах 
можливого радіаційного забруднення 
(рівень забезпечення – 100 відсотків) 

місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самовряду-
вання, відповідальна територія 
яких потрапляє у прогнозовані 
зони хімічного забруднення та 
зони можливого радіаційного 
забруднення 

4.  Завершення створення об’єктових і 
територіальних формувань цивільного 
захисту місцевого підпорядкування 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

До 
25 грудня 

Суб’єкти господарювання, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети рад міст обласного 
значення 

 

5.  Уточнення переліку суб'єктів 
господарювання, що провадять 
діяльність в особливий період 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

До 
25 грудня 

Рівненська облдержадміністрація, 
інші місцеві органи виконавчої 
влади, виконавчі комітети рад 
міст обласного і районного 
значення  

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації та 
райдержадміністрацій, їх апаратів 
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6.  Уточнення планів реагування на 

надзвичайні ситуації, планів цивільного 
захисту на особливий період, планів 
взаємодії, планів локалізації і ліквідації 
наслідків аварій тощо 

Постанова 
Кабінету Міністрів 

України від 
09.08.2017 

№ 626 

До 
31 березня 

Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 
населення облдержадміністрації, 
Головне управління ДСНС 
України у Рівненській області, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети органів місцевого 
самоврядування, підприємства, 
установи і організації, у 
власності або користуванні яких 
перебувають об’єкти 
підвищеної небезпеки 

Структурні підрозділи облдерж-
адміністрації, територіальні 
спеціалізовані служби цивільного 
захисту області, територіальні 
органи міністерств та інших 
центральних органів виконавчої 
влади  

7.  Уточнення планів евакуації населення, 
планів приймання і розміщення 
евакуйованого населення, планів евакуації 
працівників при виникненні надзвичайних 
ситуацій 

Постанова 
Кабінету Міністрів 

України від 
30.10.2013 № 841, 
наказ Міністерства 
внутрішніх справ 

України від 
10.07.2017 № 579, 
зареєстрований у 

Міністерстві 
юстиції України 

01.08.2017 за 
№ 938/30806 

До 
01 березня 

 

Комісії з питань евакуації 
Рівненської області, районів, 
міст, об'єднаних територіальних 
громад, селищних та сільських 
рад, суб’єктів господарювання, 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації 

Спеціалізовані служби цивільного 
захисту всіх рівнів та зацікавлені 
підприємства, установи, організації 

Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

8.  Здійснення комплексу заходів із 
запобігання виникненню:  

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

   

пожеж у лісах, на торфовищах та 
сільськогосподарських угіддях протягом 
пожежонебезпечного періоду 

Квітень  Рівненське обласне управління 
лісового та мисливського госпо-
дарства, департамент агропро-
мислового розвитку облдерж-
адміністрації, лісогосподарські 
та сільськогосподарські 
підприємства, фермерські 
господарства, 
райдержадміністрації, виконавчі 

Головне управління ДСНС України 
у Рівненській області, управління 
патрульної поліції в Рівненській 
області, управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, місцеві 
засоби масової інформації 
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комітети органів місцевого 
самоврядування 

нещасних випадків з людьми на водних 
об’єктах 

 Квітень -
травень 

Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети органів місцевого 
самоврядування, Рівненська 
обласна комунальна аварійно-
рятувальна служба на водних 
об’єктах, власники та орендарі 
водних об’єктів 

Головне управління ДСНС України 
у Рівненській області, управління 
патрульної поліції в Рівненській 
області, управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, місцеві 
засоби масової інформації 

надзвичайних ситуацій під час 
проходження осінньо-зимового періоду 
на підприємствах паливо-енергетичного 
комплексу, житлово-комунального 
господарства та об’єктах соціальної 
сфери та інфраструктури 

 Жовтень - 
грудень 

Департамент житлово-
комунального господарства, 
енергетики та 
енергоефективності 
облдержадміністрації, 
департамент соціального захисту 
населення облдержадміністра-
ції, департамент з питань 
будівництва та архітектури 
облдержадміністрації, 
управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
управління культури і туризму 
облдержадміністрації, 
управління інфраструктури та 
промисловості 
облдержадміністрації, Служба 
автомобільних доріг у 
Рівненській області 

Головне управління ДСНС України 
у Рівненській області, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети органів місцевого 
самоврядування, підприємства 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального 
господарства, об’єкти соціальної 
сфери та інфраструктури, 
об'єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, 
підприємства з утримання та 
обслуговування житла 

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

9.  Організація та проведення командно-
штабних навчань з органами управління 
та силами цивільного захисту ланок 
територіальної підсистеми єдиної 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 

 Керівник командно-штабного 
навчання, управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

Органи управління та сили цивіль-
ного захисту відповідних ланок тери-
торіальної підсистеми єдиної держав-
ної системи цивільного захисту 
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державної системи цивільного захисту 
області: 

№ 1316-р облдержадміністрації області, виконавчі комітети органів 
місцевого самоврядування, 
підприємства, установи та організації 
у межах відповідної адміністративно-
територіальної одиниці (за рішенням 
керівника командно-штабного 
навчання) 

Острозького району Серпень 

10.  Проведення штабного тренування з 
органами управління цивільного захисту 
ланок територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 
області щодо переведення територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту області з режиму 
функціонування в мирний час на режим 
функціонування в особливий період 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

До 
15 грудня 

Рівненська облдержадміністрація, 
управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, Головне 
управління ДСНС України у 
Рівненській області 

Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети рад міст обласного 
значення (відповідно до сценарію 
проведення штабного тренування) 

11.  Проведення штабних тренувань з 
органами управління цивільного захисту 
ланок територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 
області щодо виконання завдань з 
ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного 
характеру 

Постанова 
Кабінету Міністрів 

України 
від 26.06.2013 

№ 443 
 

Лютий - 
листопад, 
згідно з 

планами 
заходів 

відповідних 
райдерж-

адміністра-
цій 

Керівники відповідних ланок 
територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту області 

Органи управління цивільного 
захисту відповідних ланок 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного 
захисту області, структурні 
підрозділи відповідних 
райдержадміністрацій, органи 
управління територіальних 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту місцевого рівня, 
керівництво територіальних 
формувань цивільного захисту 
районного підпорядкування 
(за рішенням відповідного 
керівника штабного тренування) 

Острозького району 

12.  Організація та проведення спеціальних 
навчань (тренувань) формувань 
цивільного захисту спеціалізованих 
служб цивільного захисту Рівненської 
області: 

Постанова 
Кабінету Міністрів 

України 
від 26.06.2013 

№ 443 

 Керівник відповідної 
територіальної спеціалізованої 
служби цивільного захисту 
Рівненської області 

Керівний склад і фахівці 
відповідної територіальної 
спеціалізованої служби цивільного 
захисту Рівненської області та 
ланок територіальної підсистеми 
єдиної державної системи протипожежної Травень 
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енергетики Вересень цивільного захисту (за рішенням 

керівника спеціального 
навчання/тренування) 

зв’язку і оповіщення Листопад 

13.  Організація та проведення спеціальних 
об’єктових навчань з питань цивільного 
захисту 
 

Постанова 
Кабінету Міністрів 

України 
від 26.06.2013 

№ 443 

Згідно із 
зведеним 
планом-
графіком 
району  

Керівник (заступник керівника) 
суб’єкта господарювання 

Комісія з питань надзвичайних 
ситуацій та керівний склад, фахівці, 
діяльність яких пов’язана з органі-
зацією і здійсненням заходів з 
цивільного захисту, суб’єкта господа-
рювання, об’єктові спеціалізовані 
служби цивільного захисту, до 
третини формувань цивільного 
захисту суб’єкта господарювання 

14.  Організація та проведення спеціальних 
об’єктових тренувань з питань 
цивільного захисту 

Керівник спеціалізованої 
служби цивільного захисту, 
формування цивільного захисту 
суб’єкта господарювання 

Керівний склад і фахівці, діяльність 
яких пов’язана з організацією і 
здійсненням заходів з цивільного 
захисту суб’єкта господарювання, 
об’єктові спеціалізовані служби 
цивільного захисту та формування 
цивільного захисту 

Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання 

надзвичайним ситуаціям на обласному, місцевому та об’єктовому рівнях 

15.  Організація та здійснення відповідно до 
Закону України "Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності" перевірки 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування щодо 
стану готовності: 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

   

 до пропуску льодоходу, повені та 
паводків 

Лютий -
березень 

Головне управління ДСНС 
України у Рівненській області 

Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети органів місцевого 
самоврядування, підприємства, 
установи та організації 

 місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах  

Травень - 
червень 

Головне управління ДСНС 
України у Рівненській області 
 

Рівненська обласна комунальна ава-
рійно-рятувальна служба на водних 
об’єктах, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети органів міс-
цевого самоврядування, власники та 
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орендарі місць масового відпочинку 
на водних об’єктах  

Заходи з 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 

16.  Проведення навчання керівного складу і 
фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією заходів цивільного захисту, 
в навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Рівненської області та 
його структурних підрозділах 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р, 

розпорядження 
голови облдерж-

адміністрації 
від 10.12.2019 

№ 1005 

Протягом 
року (за 
окремим 
планом) 

Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Рівненської 
області та його структурні 
підрозділи 
 

Райдержадміністрація, виконавчі 
комітети органів місцевого 
самоврядування, підприємства, 
установи та організації 

17.  Організація та проведення показового 
спеціального об'єктового навчання з 
питань цивільного захисту на базі одного 
з підприємств на території міста Рівного 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

До 
25 грудня 

Виконавчий комітет Рівненської 
міської ради, навчально-
методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життє-
діяльності Рівненської області, 
Головне управління ДСНС 
України у Рівненській області, 
управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

Фахівці з питань цивільного захисту 
райдержадміністрація, виконавчих 
комітетів рад міст обласного 
значення, об'єднаних територіаль-
них громад, керівний склад 
суб'єктів господарювання (за 
рішенням керівника показового 
навчання) 

18.  Організація та проведення Дня 
цивільного захисту, Тижня знань з основ 
безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки 
дитини у закладах загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) та 
дошкільної освіти  

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

До 
15 грудня 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, Головне 
управління ДСНС України у 
Рівненській області, управління 
охорони здоров’я облдерж-
адміністрації, навчально-мето-
дичний центр цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності 
Рівненської області, управління 
у справах молоді та спорту 
облдержадміністрації, райдерж-
адміністрація, виконавчі комітети 
органів місцевого самоврядування 

Заклади загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) 
та дошкільної освіти, заклади 
охорони здоров’я, інші зацікавлені 
організації 
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19.  Організація та проведення серед 

населення просвітницької роботи із 
запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з небезпечними 
інфекційними захворюваннями, 
масовими неінфекційними 
захворюваннями (отруєннями) 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

Протягом 
року 

Управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації, Головне 
управління Держпродспожив-
служби у Рівненській області, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації, Головне 
управління ДСНС України у 
Рівненській області, навчально-
методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життє-
діяльності Рівненської області 
та його структурні підрозділи, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети органів місцевого 
самоврядування 

Заклади охорони здоров'я, 
підприємства, установи та 
організації, заклади загальної 
середньої, професійної 
(професійно-технічної) та 
дошкільної освіти, місцеві засоби 
масової інформації 

20.  Організація та проведення громадських 
акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти" 
та "Герой – рятувальник року" 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

Протягом 
року 

Головне управління ДСНС 
України у Рівненській області, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
управління у справах молоді та 
спорту облдержадміністрації 

Райдержадміністрація, виконавчі 
комітети органів місцевого 
самоврядування, місцеві засоби 
масової інформації 

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

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 
18.12.2019 
№ 1316-р 

Протягом 
року 

Головне управління ДСНС 
України у Рівненській області, 
навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Рівненської 
області, управління освіти і 
науки облдержадміністрації, 
управління у справах молоді та 
спорту облдержадміністрації, 
управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрація, виконавчі 
комітети органів місцевого 
самоврядування, місцеві засоби 
масової інформації  

За планом Острозької районної державної адміністрації 
22.  Організація та проведення засідань  

комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
Острозького району 

Постанова 
Кабінету Міністрів 

України 
від 26.01.2015  

Згідно з 
планом 
роботи  
комісії  

Голова  комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
райдержадміністрації 

Члени комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, керівники структурних 
підрозділів райдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств 
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№ 18 на 2018 рік та інших центральних органів 

виконавчої влади, районних 
організацій і установ, 
райдержадміністрацій, виконавчих 
комітетів сільських рад (відповідно 
до питань, що розглядаються) 

23.  Організація та проведення командно-
штабних навчань з органами управління 
та силами цивільного захисту ланок 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 
області: 
Острозького району 

Постанова 
Кабінету Міністрів 

України 
від 26.06.2013 

№ 443 
 

липень Керівник ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту 
області 

Органи управління цивільного 
захисту ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту області, 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації, органи 
управління  спеціалізованих служб 
цивільного захисту місцевого рівня, 
керівництво територіальних 
формувань цивільного захисту 
районного підпорядкування 
(за рішенням відповідного 
керівника штабного тренування) 

24.  Організація та проведення спеціальних 
об’єктових навчань з питань цивільного 
захисту 
Острозького району 

Постанова 

Кабінету Міністрів 

України 

від 26.06.2013 

№ 443, 

наказ Міністерства 

внутрішніх справ 

України від 

11.09.2014 № 934, 

зареєстрований у 

Міністерстві 

юстиції України 

03.10.2014 за 

№ 1200/25977 

Згідно із 

зведеним 

планом-

графіком 

району  

Керівник (заступник керівника) 

суб’єкта господарювання 

Комісія з питань надзвичайних 

ситуацій та керівний склад, фахівці, 

діяльність яких пов’язана з органі-

зацією і здійсненням заходів з 

цивільного захисту, суб’єкта господа-

рювання,  відповідні спеціалізовані 

служби цивільного захисту, до 

третини   формувань цивільного 

захисту суб’єкта господарювання 

 

25.  Організація та проведення спеціальних 

об’єктових тренувань з питань 

цивільного захисту 

 Керівник спеціалізованої 

служби цивільного захисту, 

формування цивільного захисту 

суб’єкта господарювання 

Керівний склад і фахівці, діяльність 

яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з цивільного 

захисту суб’єкта господарювання, 

відповідні спеціалізовані служби 

цивільного захисту та формування 

охорони громадського порядку Квітень 

матеріального забезпечення, торгівлі та 

харчування 

Червень 
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служба енергетики Серпень цивільного захисту 

транспортного та технічного 

забезпечення 

Вересень 

26.  Організація та проведення перевірки 
виконавчих комітетів сільських рад,  
підприємств, установ та організацій 
щодо стану готовності: 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від  
27.12.2017 № 981-р 

   

 до пропуску  льодоходу, повені та 
паводків 

 Лютий -
березень 

Острозький МРС ГУ ДСНС 
України в Рівненській області, 
відділ з питань НС адміністрації 

Виконавчі комітети сільських рад, 
підприємства, установи та 
організації 

 місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах  

 Травень - 
червень 

Острозький МРС ГУ ДСНС 

України в Рівненській області, 

відділ з питань НС адміністрації  

Виконавчі комітети сільських рад, 

підприємства, установи та 

організації та орендарі місць 

масового відпочинку і оздоровлення 

громадян 

 до виконання завдань за призначенням у 
складних умовах осінньо-зимового 
періоду 

 Вересень - 
жовтень 

Острозький МРС ГУ ДСНС 

України в Рівненській області, 

відділ з питань НС 

адміністрації, ДП «Острозький 

райавтодор», Осрозький відділ 

поліції 

Виконавчі комітети сільських рад, 

підприємства, установи та 

організації об’єкти житлово-

комунального господарства та інші 

об’єкти систем життєзабезпечення, 

об’єкти енергетичного комплексу, 

об’єкти соціально-культурного 

призначення (заклади освіти, 

охорони здоров'я, соціального 

захисту та культури), об’єкти 

дорожньо-мостового господарства  

27.  Функціональне навчання керівного 

складу і фахівців місцевих органів 

виконавчої влади, виконавчих комітетів 

органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій у 

навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Рівненської області та 

Постанова 

Кабінету Міністрів 

України  

від 23.10.2013 

№ 819, 

розпорядження 

голови райдерж-

адміністрації від 

Протягом 

року (за 

окремим 

планом) 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Рівненської 

області та його структурні 

підрозділи 

 

Виконавчі комітети сільських рад, 

підприємства, установи та 

організації,  
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його структурних підрозділах 17.12.2019 
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28.  Організація та проведення Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності, Тижня 

безпеки дитини у загальноосвітніх, 

професійно-технічних та дошкільних 

навчальних закладах   

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від  

27.12.2017 № 981-р 

Квітень - 

травень, 

жовтень - 

листопад 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

Острозький МРС Головного 

управління ДСНС України у 

Рівненській області, навчально-

методичний центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності Рівненської 

області та його структурні 

підрозділи.  

Загальноосвітні, та дошкільні 

навчальні заклади району 

29.  Розроблення (коригування, уточнення) 
планів реагування на надзвичайні 
ситуації, планів цивільного захисту на 
особливий період, планів взаємодії, 
планів локалізації і ліквідації наслідків 
аварій 

Постанова 
Кабінету Міністрів 

України від 
11.03.2015  

№ 101 

Перше 
півріччя 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації,  

Острозький МРС Головного 

управління ДСНС України у 

Рівненській області,  

Відділ з питань НС РДА, виконавчі 
комітети сільських рад, 
підприємства, установи та 
організації  

30.  Розроблення (коригування) планів 
евакуації (приймання та розміщення) 
населення, у тому числі в частині: 
   розроблення у планах на особливий 

період окремого розділу щодо проведення 

обов'язкової евакуації населення, 

матеріальних та культурних цінностей у 

разі збройних конфліктів; 

   визначення заходів щодо організації 

евакуації осіб з інвалідністю, зокрема з 

порушенням органів зору, слуху, опорно-

рухового апарату, з розумовими і 

психічними порушеннями, та інших 

маломобільних груп населення, окремим 

розділом;   визначення у планах евакуації 

обсягів та транспортного забезпечення  

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від  
27.12.2017 № 981-р, 

постанова  
Кабінету Міністрів 

України від 
30.10.2013 № 841, 

зі змінами від 
30.11.2016 № 905 

До 01  
березня  

2019 року 
 

Комісія з питань евакуації 
Острозького району Рівненської 
області, відділ  з питань 
надзвичайних ситуацій 
райдержадміністрації 

Комісії з питань евакуації 
виконавчих комітетів сільських рад, 
підприємства, установи та 
організації, 
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вивезення матеріальних та культурних 

цінностей  

31.  Підготовка та подання управлінню з 

питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

облдержадміністрації інформації про 

стан виконання у Острозькому районі 

Рівненській області плану основних 

заходів цивільного захисту у першому 

півріччі  2019 року та пропозицій до 

проекту плану основних заходів 

цивільного захисту на 2020 рік 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від  

27.12.2018  

№ 1076-р 

До 

01 липня 

 

 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

Острозький МРС Головного 

управління ДСНС України у 

Рівненській області, виконавчі 

комітети сільських рад, 

підприємства 

 
 

Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації                                                                                                      Віктор МАРТИНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ОСТРОЗЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

голови районної державної адміністрації 
 

__21  січня 2020 року                    №_17_                                                              
 

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 27, 28 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1316-р "Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту на 2020 рік"", розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 8 січня 2020 року № 2 "Про план основних 

заходів цивільного захисту Рівненської області на 2020 рік" з метою подальшого 

вдосконалення підготовки і підвищення готовності органів управління та сил 

територіальної ланки єдиної державної системи цивільного захисту Острозького 

району до дій за призначенням: 

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Острозького 

району Рівненської області на 2020 рік (далі – план  заходів) згідно з додатком. 

2.  Виконавчим  комітетам сільських рад, керівникам структурних 

підрозділів районної державної адміністрації, керівникам підприємств, 

організацій та установ, спеціалізованих служб цивільного захисту району: 

2.1. До 27 січня 2020 року розробити на основі Плану відповідні плани на 

2020 рік, про що поінформувати відділ з питань надзвичайних ситуацій 

райдержадміністрації до 10 лютого 2020 року; 

2.2. Забезпечити  виконання  вищезазначеного   плану заходів, 
передбачивши при цьому періодичні заслуховування відповідальних за 
виконання відповідних заходів, розгляд результатів роботи на засіданні комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

2.3. Забезпечити подання відділу з питань надзвичайних ситуацій 
райдержадміністрації інформації про хід виконання Плану у першому півріччі  – 
до 25 червня 2020 року,   за рік – до 10 січня 2021 року. 

3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації 

установити контроль за виконанням Плану  та подати узагальнену інформацію 

Про план основних заходів цивільного 

захисту Острозького району Рівненської 

області на 2020 рік 



про хід його виконання  управлінню з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення облдержадміністрації до 27 червня 2020 року та до 

20 січня 2021 року.  

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 07.02.2019 року № 41 "Про план основних заходів 

цивільного захисту Острозького району на 2019 рік". 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

райдержадміністрації відповідно до розподілу повноважень. 

 

 

Голова  адміністрації                                                     Олександр ХАРЧУК 

 

 

 

 
 


