ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
№ 59

27.01.2017
Про План основних заходів
цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту
Полтавської області на 2017 рік

Відповідно до статей 27, 31 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статті 130 Кодексу цивільного захисту України та на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 9-р
„Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік”:
1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області
на 2017 рік (далі – План заходів), що додається.
2. Зобов’язати структурні підрозділи обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації та рекомендувати територіальним підрозділам
центральних органів виконавчої влади, міськвиконкомам містам обласного
значення до 10.02.2017 підбити підсумки виконання заходів цивільного захисту
в 2016 році, розробити та затвердити відповідні плани заходівна 2017 рік.
3. Відповідальним виконавцям про виконання Плану заходів інформувати
управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації
щопівроку до 10.07.2017, до 10.01.2018 для узагальнення та інформування
обласної державної адміністрації до 20.07.2017, до 20.01.2018.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Товстого Р.І. та заступників голови
облдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.
Голова
обласної державної
адміністрації

В. ГОЛОВКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Полтавської
обласної державної адміністрації
27.01.2017 № 59
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2017 рік
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Залучаються

Строк
виконання

Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
1.

Здійснення організаційних заходів щодо
впровадження
системи
екстреної
допомоги
населенню
за
єдиним
телефонним номером 112, у тому числі
організація та проведення засідань
міжвідомчої робочої групи з питань
створення та впровадження системи
екстреної допомоги населенню за єдиним
телефонним номером 112.

2.

Залучення до оповіщення населення
операторів
телекомунікацій,
телерадіоорганізацій
шляхом
підключення технічних засобів мовлення
до
автоматизованих
систем
централізованого
оповіщення
з
установленням спеціального обладнання
для автоматизованої передачі сигналів та

Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській області спільно з Головним
управлінням Національної поліції в
Полтавській області, Департаментом
охорони здоров’я облдержадміністрації,
управлінням
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації,
Департаментом економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій
облдержадміністрації,
Полтавською
філією ПАТ „Укртелеком”.
Управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації
спільно
з
Полтавською філією
ПАТ
„Укртелеком”.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми.

До 15 грудня.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
телерадіоорганізації.

До 15 грудня.

№
з/п

3.

4.

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

повідомлень про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій.
Забезпечення
придбання
засобів Райдержадміністрації, міськвиконкоми.
радіаційного та хімічного захисту для
непрацюючого населення, яке проживає
у
прогнозованих
зонах
хімічного
забруднення
та
зонах
можливого
хімічного забруднення.
Продовження
проведення
технічної Райдержадміністрації, міськвиконкоми.
інвентаризації
захисних
споруд
цивільного захисту.

5

Підготовка документів на зняття з обліку Райдержадміністрації, міськвиконкоми.
захисних споруд цивільного захисту
(протирадіаційних укриттів) комунальної
та приватної форми власності, що
підлягають списанню (тобто зруйновані,
ліквідовані, відсутні за фактом тощо).

6.

Забезпечення
медичних
формувань Департамент
охорони
здоров’я
центру екстреної медичної допомоги та облдержадміністрації.
медицини
катастроф
лікарськими
засобами, необхідним обладнанням та
виробами медичного призначення.
Запровадити розсилку СМС повідомлень Райдержадміністрації, міськвиконкоми.
в
місцевих
ланках
системи
централізованого оповіщення з метою
підвищення
надійності
оповіщення
керівного складу міст і районів області та
інших груп населення.

7.

Залучаються

Строк
виконання

Керівники
хімічно- До 15 грудня.
небезпечних об’єктів.

Підприємства (установи, До 15 жовтня.
організації) та фізичні
особи, які є власниками,
(уповноваженими
особами) захисних споруд
цивільного захисту, БТІ.
Підприємства (установи, До 1 червня.
організації) та фізичні
особи, які є власниками,
(уповноваженими
особами) захисних споруд
цивільного захисту.
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми.

Оператори
зв'язку.

До 15 грудня.

мобільного До 1 квітня

Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

№
з/п
8.

9.

10.

Найменування заходу
Здійснення організаційних заходів щодо
впровадження
суб’єктами
господарювання автоматизованих систем
раннього виявлення загрози виникнення
надзвичайних ситуацій на об’єктах
підвищеної небезпеки та оповіщення
населення в зонах можливого ураження і
персоналу таких об’єктів.
Здійснення заходів щодо підтримання в
готовності до застосування технічних
засобів систем оповіщення органів
управління цивільного захисту та
населення.
Розроблення та здійснення комплексу
організаційних і практичних заходів
щодо запобігання виникненню:
1) надзвичайних ситуацій під час
пропуску льодоходу, повені та паводків;

Відповідальні за виконання

Залучаються

Головне управління Державної служби Райдержадміністрації,
України з надзвичайних ситуацій у міськвиконкоми.
Полтавській
області,
керівники
суб’єктів господарювання.

Строк
виконання
До 15 грудня.

Управління з питань цивільного захисту Райдержадміністрації,
До 15 грудня.
облдержадміністрації.
міськвиконкоми,
підприємства, установи та
організації.

Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській
області
спільно
з
управлінням з питань цивільного
захисту
облдержадміністрації,
Полтавське обласне управління водних
ресурсів.

2) пожеж у лісах, на торфовищах та Полтавське обласне управління лісового
сільськогосподарських угіддях протягом та мисливського господарства спільно з
пожежонебезпечного періоду;
Головним
управлінням
Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій
у Полтавській
області,
Головним управлінням Національної
поліції
в
Полтавській
області,
Департаментом
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,

Райдержадміністрації,
За
окремим
міськвиконкоми, сили і планом.
засоби
оперативного
реагування.

Райдержадміністрації,
Квітень –
міськвиконкоми, обласні жовтень.
підприємства, установи та
організації,
структурні
підрозділи Полтавського
обласного
управління
водних ресурсів, сили і
засоби
оперативного
реагування.

№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Полтавським обласним управлінням
водних ресурсів.
3) нещасних випадків із людьми на Управління з питань цивільного захисту
водних об’єктах;
облдержадміністрації спільно з ,
Головним
управлінням
Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій
у Полтавській
області,
Головним управлінням Національної
поліції в Полтавській області.

11.

12.

13

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 розрахунків зон
можливого ураження внаслідок вибуху
вибухонебезпечних
предметів,
які
зберігаються на зазначених об’єктах.
Забезпечення
виконання
робіт
з
очищення
території
області
від
вибухонебезпечних предметів.

Залучаються

Райдержадміністрації,
ІІ квартал.
міськвиконкоми,
КУ
„Рятувально-водолазна
служба
Полтавської
обласної
ради”,
рятувально-водолазні
станції міст Полтави,
Кременчука,
Горішні
Плавні, Лубен, селища
Градизьк
Глобинського
району.

Начальники
Полтавського, Райдержадміністрації,
Кременчуцького,
Миргородського, міськвиконкоми.
Лубенського військових гарнізонів,
командири військових частин, які
дислокуються на території області,
Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській області.

Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській області спільно з Головним
управлінням Національної поліції в
Полтавській області.
Очищення
військового
полігону Головне управління Державної служби
«Яреськи» (Лубенський район) від України з надзвичайних ситуацій у
вибухонебезпечних предметів.
Полтавській області

Строк
виконання

До 15 грудня.

Райдержадміністрації,
До 31 грудня.
виконавчі органи міських,
селищних та сільських
рад.
Начальник Лубенського До 31 грудня.
військового гарнізону.

№
з/п
14.

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Здійснення організаційних заходів щодо Структурні
підрозділи
обласної
безпечного проведення Національного державної
адміністрації,
Головне
Сорочинського ярмарку.
управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Полтавській
області,
Головне
управління
Національної поліції в Полтавській
області

Залучаються
Миргородська
райдержадміністрація,
ТОВ
„Сорочинський
ярмарок”.

Строк
виконання
Липень –
серпень.

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління,
сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
15.

16.

Уточнення
планів
реагування
на
надзвичайні ситуації (регіонального,
місцевого
та
об’єктового
рівнів),
інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта
господарювання у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій для
суб’єктів господарювання з чисельністю
персоналу 50 осіб і менше.
Проведення:
1) командно-штабних навчань з органами
управління та силами цивільного захисту
ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту (із
залученням органів з евакуації):

Зіньківського району
Великобагачанського району

Управління з питань цивільного захисту Спеціалізовані
служби Лютий –
облдержадміністрації,
Головне цивільного
захисту, березень.
управління Державної служби України з суб’єкти господарювання.
надзвичайних ситуацій у Полтавській
області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми.

Управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації
спільно
із
територіальними
спеціалізованими
службами цивільного захисту.

Органи управління
та
сили міських та районних
ланок
територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи
цивільного
захисту,
місцеві комісії з питань
ТЕБ і НС, відповідні
формування Оперативнорятувальної
служби
цивільного захисту.
лютий
березень

№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Диканського району
Кобеляцького району
Семенівського району
Машівського району
Решетилівського району
2) спеціальних тренувань з аварійнорятувальною службою та формуваннями
щодо організації пошуку й рятування
рибалок у зимово-весняний період на
водоймах;

Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській
області
спільно
з
управлінням з питань цивільного
захисту облдержадміністрації.

3) спеціальних навчань
(тренувань) Керівник
спеціалізованої
формувань
цивільного
захисту цивільного захисту.
територіальних спеціалізованих служб
цивільного захисту:

служби

Строк
виконання
травень
липень
вересень
жовтень
листопад
Райдержадміністрації, КУ березень
„Рятувально-водолазна
служба
Полтавської
обласної
ради”,
рятувально-водолазні
станції міст Полтави,
Кременчука,
Лубен,
Горішні Плавні, селища
Градизьк
Глобинського
району.
Керівний склад і фахівці
спеціалізованої
служби
цивільного захисту.
Залучаються

-

протипожежної
служби

спеціалізованої

квітень

-

спеціалізованої служби зв’язку і
оповіщення

липень

комунально-технічної
спеціалізованої служби
4) спеціальних об’єктових навчань з Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Члени комісії з питань
питань цивільного захисту;
керівники суб’єктів господарювання.
надзвичайних ситуацій,
керівний склад і фахівці,
діяльність яких пов’язана
з
організацією
і
здійсненням заходів з
цивільного
захисту
-

вересень
Згідно з
графіком
(планомграфіком)
проведення
спеціальних
об’єктових

№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

5) спеціальних об’єктових тренувань з Райдержадміністрації, міськвиконкоми,
питань цивільного захисту;
керівники
спеціалізованих
служб
цивільного
захисту,
формувань
цивільного
захисту
суб’єктів
господарювання.

6) спеціальних тренувань з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій на
арсеналах, базах (складах) озброєння,
ракет,
боєприпасів
і
компонентів
ракетного
палива,
інших
вибухопожежонебезпечних
об’єктах
Збройних Сил України;
7) тренувань з органами управління та
силами цивільного захисту ланок
територіальної
підсистеми
єдиної
державної системи цивільного захисту
щодо:
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій у разі виникнення аварії:
- на хімічно-небезпечному об’єкті;
виконання завдань у складних умовах
осінньо-зимового періоду;

Начальники
Полтавського,
Кременчуцького,
Миргородського,
Лубенського військових гарнізонів
спільно з Головним управлінням
Державної
служби
України
з
надзвичайних ситуацій у Полтавській
області.
Управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації
спільно
з
територіальними
спеціалізованими
службами
цивільного
захисту,
керівники
ланок
територіальної
підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту.

Строк
виконання
суб’єкта господарювання, навчань.
спеціалізовані
служби
цивільного захисту, до
третини
формувань
цивільного
захисту
суб’єкта господарювання.
Керівний склад і фахівці, Згідно з
діяльність яких пов’язана графіком
з
організацією
і (планомздійсненням заходів з графіком)
цивільного
захисту проведення
суб’єкта господарювання, спеціальних
відповідні спеціалізовані об’єктових
служби
цивільного тренувань
захисту,
формування
цивільного захисту.
Військові частини, які За
окремим
дислокуються
на планом.
території
області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми.
Залучаються

Органи управління та
сили міських та районних
ланок
територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи
цивільного
захисту,
відповідні
формування
Оперативно-рятувальної
служби
цивільного
захисту.

Під
час
проведення
командноштабних
навчань ланок
територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи

№
з/п

17.

18.

19.

Найменування заходу
переведення територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного
захисту з режиму функціонування в
мирний час на режим функціонування в
особливий період.
Вивчення стану організації та надання
методичної допомоги в проведенні
технічної інвентаризації фонду захисних
споруд цивільного захисту.

Відповідальні за виконання

Державна
служба
України
з
надзвичайних ситуацій спільно із
управлінням з питань цивільного
захисту
облдержадміністрації,
Головним
управлінням
Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у Полтавській області.
Управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації
спільно
з
Головним
управлінням
Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у Полтавській області.

Підготовка до контрольної перевірки в
сфері державного нагляду (контролю)
щодо виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань
цивільного
захисту
техногенної
і
пожежної безпеки та діяльності аварійнорятувальної служби.
Проведення:
1) перевірки стану реалізації державної
політики у сфері техногенної й пожежної
безпеки, зокрема:
комплексної перевірки у:
Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській
області
спільно
з
управлінням з питань цивільного
захисту
облдержадміністрації
та
територіальними
спеціалізованими
службами цивільного захисту.
Карлівському районі
Оржицькому районі

Залучаються

Строк
виконання
цивільного
захисту.

Райдержадміністрації,
червень
виконавчі органи міських,
селищних та сільських
рад,
підприємства,
установи, організації.
Райдержадміністрації,
лютий-червень
виконавчі органи міських,
селищних та сільських
рад,
підприємства,
установи, організації.

Органи
управління
міської та районної ланки
територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи
цивільного захисту.
березень
квітень

№
з/п

Найменування заходу
Гребінківському районі
м.Лубнах та Лубенському районі
м.Кременчуці
Глобинському районі
м.Гадячі
м.Полтава
контрольної перевірки у:

Відповідальні за виконання

Залучаються

Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській
області
спільно
з
управлінням з питань цивільного
захисту
облдержадміністрації
та
територіальними
спеціалізованими
службами цивільного захисту.

Органи
управління
міської та районної ланки
територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи
цивільного захисту.

Котелевському районі
Кобеляцькому районі
Кременчуцькому районі
м.Горішні Плавні
Лохвицькому районі
2) перевірки місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій щодо
стану готовності:
до весняного льодоходу, повені та Головне управління Державної служби Райдержадміністрації,
паводків
України з надзвичайних ситуацій у міськвиконкоми.
Полтавській
області
спільно
з
Полтавським обласним управлінням
водних ресурсів, управлінням з питань
цивільного
захисту
облдержадміністрації
та
територіальними
спеціалізованими
службами цивільного захисту.

Строк
виконання
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень

квітень
травень
липень
серпень
жовтень

лютийберезень

№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

місць масового відпочинку населення на Головне управління Державної служби
водних об’єктах
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській області, КУ „Рятувальноводолазна служба Полтавської обласної
ради”.
виконання завдань за призначенням у Управління
житлово-комунального
складних
умовах
осінньо-зимового господарства
облдержадміністрації,
періоду;
Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській
області,
управління
інфраструктури
та
туризму
облдержадміністрації,
Департамент
економічного розвитку, торгівлі та
залучення
інвестицій
облдержадміністрації,
Департамент
охорони здоров’я облдержадміністрації,
управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації.
3) перевірки стану техногенної та Головне управління Державної служби
пожежної безпеки хімічно-небезпечних, України з надзвичайних ситуацій у
вибухопожежонебезпечних об’єктів;
Полтавській області.
4) перевірки стану готовності:
комунальних,
об’єктових
аварійно- Головне управління Державної служби
рятувальних служб і формувань, а також України з надзвичайних ситуацій у
аварійно-рятувальних служб громадських Полтавській
області,
управління
об’єднань до дій за призначенням;
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації,
управління з
питань
цивільного
захисту
облдержадміністрації.
підприємств, що належать до сфери Головне управління Державної служби
управління
центральних
органів України з надзвичайних ситуацій у
виконавчої влади, а також підприємств, Полтавській
області
спільно
з
установ та організацій, що мають у Департаментом
агропромислового

Залучаються
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми.

Строк
виконання
травеньчервень

Комунальні,
аварійно- вересеньтехнічні
та
інші жовтень
формування.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми.

За
окремим
планом

Комунальні,
аварійно- За
окремим
технічні
та
інші планом
формування.

Управління лісового та За
окремим
мисливського
планом
господарства
у
Полтавській області.

№
з/п

20.

Найменування заходу
віданні ліси і сільськогосподарські
угіддя, до протипожежного захисту лісів
і угідь у пожежонебезпечний період;
5)
комплексної
перевірки
стану
готовності
територіальної
системи
централізованого
оповіщення
з
доведенням
до
відома
населення
навчальної інформації у сфері цивільного
захисту через засоби масової інформації.
Проведення
перевірки
стану
протипожежного захисту та техногенної
безпеки:
об’єктів,
що
належать
суб’єктам
господарювання з високим ступенем
ризику від провадження господарської
діяльності;
сільськогосподарських підприємств та
господарств
у
місцях
збирання,
перероблення і зберігання врожаю,
заготівлі
кормів,
хлібоприймальних
підприємств та їх готовності до
прийняття і зберігання зернових культур
урожаю 2017 року;
закладів освіти та їх готовності до
2017/18 навчального року.

Відповідальні за виконання

Залучаються

Строк
виконання

розвитку облдержадміністрації.
Управління з питань цивільного захисту Райдержадміністрації,
жовтень
облдержадміністрації.
міськвиконкоми,
підприємства
електрозв’язку
Полтавської дирекції ПАТ
„Укртелеком”.

Головне управління Державної служби Суб’єкти господарювання
України з надзвичайних ситуацій у з
високим
ступенем
Полтавській області.
ризику від провадження
господарської діяльності.
Головне управління Державної служби Райдержадміністрації,
України з надзвичайних ситуацій у сільськогосподарські
Полтавській
області
спільно
з підприємства
та
Департаментом
агропромислового фермерські господарства.
розвитку облдержадміністрації.

за
окремим
планом
травеньсерпень

Головне управління Державної служби Шкільні та дошкільні липеньУкраїни з надзвичайних ситуацій у навчальні заклади.
серпень
Полтавській
області
спільно
з
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації.

Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
21.

Проведення функціонального навчання Навчально-методичний

центр Підприємства,

установи За

окремим

№
з/п

22.

Найменування заходу
керівного складу та фахівців місцевих
органів виконавчої влади, виконавчих
органів рад, підприємств, установ та
організацій в навчально-методичному
центрі цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Полтавської області.
Проведення дводенних зборів з головами
місцевих комісій з питань ТЕБ і НС,
керівниками структурних
підрозділів
(фахівцями) з питань цивільного захисту
райдержадміністрацій
та
міськвиконкомів.

23.

Організація та проведення показового
навчання з питань цивільного захисту (на
базі одного з підприємств за рішенням
облдержадміністрації).

24.

Участь у зборах щодо організації та
здійснення заходів цивільного захисту з
керівниками підрозділів (працівниками) з
питань
цивільного
захисту
(м. Дніпро).
Організація та проведення заходів з
популяризації серед дітей і молоді
культури
безпеки
життєдіяльності
шляхом проведення шкільних, районних
(міських), обласних та всеукраїнських
змагань,
проведення
навчальнотренувальних зборів і навчальних
таборів.

25.

Відповідальні за виконання

Залучаються

цивільного
захисту
та
безпеки та організації
життєдіяльності Полтавської області,
райдержадміністрації, міськвиконкоми,
управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації.

Строк
виконання
планом

Управління з питань цивільного захисту Голови комісій з питань
облдержадміністрації.
ТЕБ і НС, керівники
структурних підрозділів
(фахівці)
з
питань
цивільного
захисту
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів.
Державна
служба
України
з Підприємства, установи,
надзвичайних ситуацій спільно із організації.
Управлінням з питань цивільного
захисту
облдержадміністрації,
Головним
управлінням
Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у Полтавській області.
Державна
служба
України
з Керівний
склад
надзвичайних ситуацій.
облдержадміністрації
з
питань
цивільного
захисту.

лютий

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації
спільно
з
Головним
управлінням
Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій
у Полтавській
області,
Департаментом
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
навчальнометодичним
центром
цивільного

квітеньтравень
жовтеньлистопад

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
загальноосвітні
та
дошкільні
навчальні
заклади

квітеньтравень

жовтень

№
з/п

Найменування заходу

26.

Організація
та
проведення
серед
населення просвітницької роботи із
запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, пов’язаних із небезпечними
інфекційними
захворюваннями,
масовими
неінфекційними
захворюваннями (отруєннями).

27.

Проведення заходів з популяризації
культури безпеки життєдіяльності серед
дітей і молоді шляхом: проведення
шкільних, районних (міських), обласних
змагань;
проведення
навчальнотренувальних зборів і навчальних
таборів; участі команд-переможниць у
Всеукраїнському (міжнародному) зборізмаганні юних рятувальників „Школа
безпеки”.
Створення
циклу
тематичних
телерадіопередач, сюжетів соціальної
реклами згідно з основними вимогами
безпеки життєдіяльності з урахуванням
рівня підготовки аудиторії, на яку

28.

Відповідальні за виконання
захисту та безпеки життєдіяльності
Полтавської області.
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
спільно
з
Головним
управлінням
Держсанепідслужби у Полтавській
області, Департаментом освіти і науки
облдержадміністрації,
Головним
управлінням Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Полтавській
області,
навчально-методичним
центром цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Полтавської області,
Департаментом
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
управлінням з питань цивільного
захисту облдержадміністрації.
Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації
спільно
з
Управлінням у справах сім’ї, молоді та
спорту
облдержадміністрації,
Департаментом
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
Головним
управлінням
Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у Полтавській області.
Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській
області
спільно
з
Департаментом
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з

Залучаються

Строк
виконання

Райдержадміністрації,
До 15 грудня
міськвиконкоми,
підприємства, установи та
організації

Команди районів області

до 15 грудня

Райдержадміністрації,
до 15 грудня
міськвиконкоми,
філія
НТКУ
„Полтавська
регіональна
дирекція
„Лтава”.

№
з/п

Найменування заходу
розраховані такі програми.

29.

Участь в організації та проведенні
Всеукраїнського фестивалю дружин
юних пожежників.

30.

Розроблення
та
виготовлення
навчальних, навчально-наочних брошур,
посібників, буклетів, пам’яток з питань
безпеки життєдіяльності та цивільного
захисту.

Заступник голови –
керівник апарату облдержадміністрації

Відповідальні за виконання

Залучаються

громадськістю
облдержадміністрації,
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації, Управлінням у
справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації, Департаментом
охорони здоров’я облдержадміністрації.
Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській
області
спільно
з
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації, Управлінням у
справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації, управління з
питань
цивільного
захисту
облдержадміністрації.
Головне управління Державної служби Райдержадміністрації,
України з надзвичайних ситуацій у міськвиконкоми.
Полтавській
області
спільно
з
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації, Управлінням у
справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації,
навчальнометодичним
центром
цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності
Полтавської області.

Строк
виконання

квітеньвересень

до 15 грудня

М.І. Білокінь

