ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від «_05_»_____02_____2019_р.

м. Рубіжне

№_339__

Про затвердження Плану основних
заходів цивільного захисту
м. Рубіжне Луганської області на
2019 рік

З метою здійснення заходів, спрямованих на захист населення
м. Рубіжне від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення, відповідно до п.
4 ч. 1 ст. 130 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину
державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.01.2014 № 11, п.5 постанови Кабінету Міністрів
України від 09.08.2017 № 626 «Про затвердження Порядку розроблення
планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1076-р «Про
затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік» та
розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 14.01.2019 № 24
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Луганської
області на 2019 рік», керуючись ст. 40, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Рубіжанської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту міста Рубіжне
Луганської області на 2019 рік (далі – план заходів), що додається.
2. Виконавцям плану заходів надавати інформацію про хід виконання
плану заходів до відділу з мобілізаційної роботи, цивільного захисту та
сприяння правоохоронним органам виконавчого комітету Рубіжанської
міської ради для узагальнення:
- за перше півріччя – до 20.06.2019;
- за рік – до 15.12.2019;
- пропозиції до проекту Плану основних заходів цивільного захисту міста
Рубіжне Луганської області на 2020 рік – до 15.12.2019.

3. Відділу з мобілізаційної роботи, цивільного захисту та сприяння
правоохоронним органам Рубіжанської міської ради (Бородіна С.А.) надавати
узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів управлінню з
питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації:
- за перше півріччя – до 01.07.2019;
- за рік – до 25.12.2019.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Стародубцева В.В.

Міський голова

С.І. Хортів

Додаток
рішення виконавчого комітету
від «_05_» лютого 2019 р. № _339_
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту м. Рубіжне Луганської області на 2019 рік
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк
виконання

1

2

3

4

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту
1.

Підтримання міської автоматизованої системи
централізованого оповіщення населення у постійній
готовності до використання

2.

Організація заходів з поповнення, використання,
утримання фонду захисних споруд цивільного захисту,
відповідно до вимог, визначених законодавством

3.

Організація технічної інвентаризації фонду захисних
споруд цивільного захисту м. Рубіжне Луганської області

виконавчий комітет Рубіжанської міської ради (далі –
виконавчий комітет),
відділ з мобілізаційної роботи, цивільного захисту та
сприяння правоохоронним органам виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради (далі – відділ з МР, ЦЗ та
СПО), Рубіжанська станційно-лінійна дільниця № 2 КЦТ
№ 342 м. Сєвєродонецька Харківської філії ПАТ
«Укртелеком» (за згодою)
керівники суб’єктів господарювання міста, на балансі
яких знаходяться захисні споруди цивільного захисту (за
згодою),
виконавчий комітет,
відділ з МР, ЦЗ та СПО
Рубіжанський МУ ГУ ДСНС України у Луганській
області (далі – МУ ГУ ДСНС) (за згодою)
керівники суб’єктів господарювання міста, на балансі
яких знаходяться захисні споруди цивільного захисту (за
згодою), відділ з МР, ЦЗ та СПО, МУ ГУ ДСНС (за
згодою)

до 25 грудня

до 25 грудня

до 25 грудня

2
1
4.

5.

2
Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для:
1) персоналу хімічно небезпечних об’єктів (рівень
забезпечення – 100 %)
2) працівників підприємств, розташованих у зоні
можливого хімічного забруднення (рівень забезпечення –
не менше 65 % потреби)
3) непрацюючого населення, яке проживає у
прогнозованих зонах хімічного забруднення (рівень
забезпечення – не менше 30 % потреби)
Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність в особливий період

3

4

підприємства, установи та організації (за згодою)

до 25 грудня

виконавчий комітет

до 25 грудня

відділ торгівлі, побутового обслуговування та захисту
прав споживачів
відділ МР, ЦЗ та СПО
МУ ГУ ДСНС (за згодою)

до 25 грудня

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів
єдиної державної системи цивільного захисту
6.

Прийняти участь в проведенні штабного тренування з
органами управління і силами територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту та її ланок щодо виконання завдань під час
пропуску льодоходу, повені та паводків

відділ з МР, ЦЗ та СПО,
МУ ГУ ДСНС (за згодою)
територіальні (місцеві) спеціалізовані служби цивільного
захисту (за згодою)

7.

Прийняти участь в проведенні командно-штабного
навчання з органами управління та силами цивільного
захисту ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту (з практичним
відпрацюванням заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру) у:
м. Рубіжному

відділ з МР, ЦЗ та СПО,
МУ ГУ ДСНС (за згодою)
територіальні (місцеві) спеціалізовані служби цивільного
захисту (за згодою)
курси 3 категорії м. Рубіжне Навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Луганської області (далі - курси 3 категорії м. Рубіжне)
(за згодою), виконавчий комітет

8.

Прийняти участь в проведенні:

лютий

травень

3
1

2
1) штабних тренувань з органами управління цивільного
захисту ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту (із залученням
органів з евакуації) щодо переведення цих ланок з
режиму функціонування в мирний час на режим
функціонування в особливий період
2) штабних тренувань з органами управління
цивільного захисту ланок територіальних підсистем
єдиної державної системи цивільного захисту щодо
виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру
3) спеціальних навчань (тренувань) формувань
цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного
захисту щодо ліквідації надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з пожежами в природних екосистемах
4) спеціальних навчань (тренувань) формувань
цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного
захисту щодо виконання завдань у складних умовах
осінньо-зимового періоду

9.

3
відділ з МР, ЦЗ та СПО,
МУ ГУ ДСНС (за згодою)
територіальні (місцеві) спеціалізовані служби цивільного
захисту (за згодою)

4
до 15 грудня

відділ з МР, ЦЗ та СПО,
МУ ГУ ДСНС (за згодою)
територіальні (місцеві) спеціалізовані служби цивільного
захисту (за згодою)

лютийжовтень

територіальні (місцеві) спеціалізовані служби цивільного
захисту (за згодою)

квітеньтравень

територіальні ( місцеві) спеціалізовані служби
цивільного захисту (за згодою)

вересеньжовтень

1) пожеж у лісах протягом пожежонебезпечного
періоду

відділ з МР, ЦЗ та СПО, МУ ГУ ДСНС (за згодою)
Рубіжанський відділ поліції Головного управління
Національної поліції в Луганській області (далі - ВП
ГУНП) (за згодою),
державне підприємство «Сєвєродонецьке лісомисливське
господарство» (за згодою), державне підприємство
«Кремінське лісомисливське господарство» (за згодою)
суб’єкти господарювання, які залучаються до гасіння
пожеж (за згодою), курси 3 категорії м. Рубіжне (за
згодою)

квітеньжовтень

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах

відділ з МР, ЦЗ та СПО
МУ ГУ ДСНС (за згодою)

травеньсерпень

Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню:

4
1

10.

2

Виконання протиепідемічних, протиепізоотичних
заходів щодо попередження виникнення найбільш
небезпечних інфекційних захворювань серед людей,
сільськогосподарських та диких тварин

3
управління освіти Рубіжанської міської ради
ЛКУ «Обласна рятувально-водолазна служба»
Рубіжанський ВП ГУНП (за згодою)
курси 3 категорії м. Рубіжне (за згодою)
Рубіжанське міжрайонне управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Луганській області
(за згодою)
структурний підрозділ Рубіжанської міськрайонної філії
ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ
України» (за згодою)
управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради
відділ з МР, ЦЗ та СПО
МУ ГУ ДСНС (за згодою)

4

протягом
року

Заходи з контролю за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання
надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному та місцевому рівнях
11 технічних перевірок автоматизованої системи
централізованого оповіщення області:
без включення електросирен
відділ з МР, ЦЗ та СПО
16 січня,
Рубіжанська станційно-лінійна дільниця № 2 КЦТ № 342
20 березня,
м. Сєвєродонецька Харківської філії ПАТ «Укртелеком»
17 квітня,
(за згодою)
19 червня,
17 липня,
18 вересня,
16 жовтня,
18 грудня
із можливим включенням електросирен
20 лютого,
15 травня,
21 серпня,
20 листопада
Заходи з підготовки керівного складу, фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

5
1
12.

13.

14.

15.

2
Вжити заходів щодо забезпечення навчання керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією заходів цивільного захисту, в навчальнометодичних центрах сфери цивільного захисту
Участь у проведенні:
Прийняти участь у навчально-методичних зборах з
начальниками відділів (секторів), фахівцями з питань
цивільного захисту та надзвичайних ситуацій місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
Проведення зборів керівного складу Рубіжанської
міської ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту населення і
територій з питань підведення підсумків роботи у 2018
році і визначення основних завдань на 2020 рік
Організація та проведення:
1) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки
життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах
загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) та дошкільної освіти

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

3
відділ з МР, ЦЗ та СПО

відділ з МР, ЦЗ та СПО
виконавчий комітет

відділ з МР, ЦЗ та СПО
керівники територіальних (місцевих) спеціалізованих
служб цивільного захисту (за згодою),
МУ ГУ ДСНС (за згодою)
підприємства, установи, організації (за згодою)
управління освіти Рубіжанської міської ради
управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради
відділ з МР, ЦЗ та СПО
МУ ГУ ДСНС (за згодою)
Рубіжанський ВП ГУНП (за згодою)
курси 3 категорії м. Рубіжне (за згодою)
Рубіжанське міжрайонне управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Луганській області
(за згодою)
управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради
управління освіти Рубіжанської міської ради
управління житлово-комунального господарства
Рубіжанської міської ради
відділ з МР, ЦЗ та СПО
структурний підрозділ Рубіжанської міськрайонної філії
ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ

4
до 25 грудня

березень,
червень,
вересень,
грудень
січень-лютий
2020 року

квітеньтравень,
жовтеньлистопад

до 15 грудня

6
1

16.

2

3

4

України» (за згодою)
Рубіжанське МУ ГУ ДСНС (за згодою)
курси 3 категорії НМЦ ЦЗ та БЖД (за згодою)
3) заходів з популяризації культури безпеки
до 15 грудня
управління освіти Рубіжанської міської ради
життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом
відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської
проведення шкільних, районних (міських), обласних та
ради
всеукраїнських змагань «Школа безпеки», навчальновідділ з МР, ЦЗ та СПО
тренувальних зборів і організації навчальних таборів
Рубіжанське МУ ГУ ДСНС (за згодою)
курси 3 категорії НМЦ ЦЗ та БЖД (за згодою)
Рубіжанський ВП ГУНП (за згодою)
4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати.
до 15 грудня
МУ ГУ ДСНС (за згодою)
Допомогти» та «Герой-рятувальник року»
управління освіти Рубіжанської міської ради
відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської
ради
відділ з МР, ЦЗ та СПО
Розроблення та розповсюдження методичних посібників, Рубіжанське МУ ГУ ДСНС (за згодою)
квітеньзбірників, буклетів, пам’яток з питань безпеки
курси 3 категорії НМЦ ЦЗ та БЖД(за згодою)
вересень
життєдіяльності
відділ з МР, ЦЗ та СПО
управління освіти Рубіжанської міської ради
відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської
ради

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю.М. Арцев

