
 

 

 
 

 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

 від   17.02.2020 № 41-ОД     
  

м. Конотоп 

 

                    

           

  

    
 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 19 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 №1316-р "Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту на 2020 рік" та розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 21.01.2020 №18-ОД "Про 

затвердження плану основних заходів цивільного захисту Сумської області на 

2020 рік", з метою підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів 

управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту населення і території міста: 

1.Затвердити план основних заходів цивільного захисту м.Конотопа на 

2020 рік (додається). 

2.Керівникам організацій, установ, навчальних закладів, суб’єктів 

господарської діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування:  

2.1.У двотижневий термін розробити плани основних заходів цивільного 

захисту на 2020 рік та забезпечити їх виконання.  

2.2.Забезпечити вжиття, відповідно до чинного законодавства, заходів 

щодо запобігання найбільш ймовірним для території міста надзвичайним 

ситуаціям, організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт 

щодо: 

1)здійснення контролю за використанням, утриманням, станом готовності 

захисних споруд цивільного захисту; 

2)продовження накопичення об’єктових матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та їх наслідків згідно затвердженою номенклатурою; 

3)здійснення заходів та підтримання в готовності до застосування 

технічних засобів системи оповіщення населення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій на території міста; 

4)проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань; 

Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту 

м.Конотопа на 2020 рік   
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5)проведення протягом 2020 року інформаційно-роз’яснювальних  

заходів, спрямованих на навчання населення відповідним діям при виникненні 

надзвичайних ситуацій, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил 

пожежної безпеки, поведінки на воді та вживання грибів;   

6)підбиття до 25.02.2020 підсумків виконання заходів цивільного захисту 

за 2019 рік.    

 3.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 17.01.2019  №16-ОД "Про основні напрямки і завдання цивільного захисту 

м.Конотопа на 2019 рік". 

 4.Інформувати міського голову про хід виконання плану заходів за перше 

півріччя - до 01 липня 2020 року, за рік  - до 15 грудня 2020 року. 

5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу обов’язків.  

  

 

 

Міський голова                                                             Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Мусієнко 2 32 08



 

 

Додаток  

до розпорядження 

міського голови 

вiд 17.02.2020 № 41-ОД 

 

 
 

П Л А Н 

основних заходів  цивільного захисту м. Конотопа на 2020 рік 

 

 

№ 

п/п 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Термін проведення 

I. Заходи з удосконалення єдиної  державної системи цивільного захисту 

1. Збір  керівного складу цивільного 

захисту  області по підведенню 

підсумків роботи у сфері цивільного 

захисту за 2020 рік та визначення 

основних завдань  на 2021 рік. 

Директор Департаменту цивільного 

захисту населення Сумської ОДА  

 

За окремим рішенням 

2. Здійснення звірки електронного  та 

документального обліку захисних 

споруд цивільного захисту із 

суб’єктами господарювання на обліку 

яких перебувають захисні споруди 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

Конотопської міської ради (далі відділ 

з питань НС, ЦЗН та ВПО 

Конотопської міської ради), суб’єкти 

господарської діяльності 

 

До 01.11.2020 

3. Забезпечення відновлення 

функціонування захисних споруд 

цивільного захисту за призначенням 

та їх доукомплектування необхідними 

заходами цивільного захисту та майна  

Відділ відділ з питань НС, ЦЗН та 

ВПО Конотопської міської ради, 

суб’єкти господарської діяльності 

 

Протягом року 
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4. Підтримання в готовності до 

застосування міської системи 

централізованого оповіщення 

населення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру 

Відділ відділ з питань НС, ЦЗН та 

ВПО Конотопської міської ради, 

відділ зв’язку та оповіщення РЦТ-313 

ПАТ "Укртелеком" 

18.03.2020 

17.06.2020 

16.09.2020 

21.10.2020  

5. Забезпечення придбання засобів 

радіаційного та хімічного захисту для 

непрацюючого населення. яке 

проживає в прогнозованих зонах 

хімічного забруднення 

Відділ відділ з питань НС, ЦЗН та 

ВПО Конотопської міської ради, 

суб’єкти господарської діяльності  

 

Протягом року 

6. Завершення створення формувань 

цивільного захисту 

Відділ відділ з питань НС, ЦЗН та 

ВПО Конотопської міської ради 

До 01.11.2020 

II. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів 

управління. сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Проведення: 

командно- штабних навчань 

Керівник територіальної підсистеми 

ЄДС ЦЗ міста   Конотопа 

27-28.05.2020 

2. Збори з начальниками штабів ЦЗ ОГД, 

установ, закладів по плануванню 

заходів на 2021 рік 

Відділ з питань НС, ЦЗН та ВПО 

міської ради 

22.12.2020 

3. Про заходи по запобіганню 

підтоплення ОДГ, будинків 

господарського та приватного 

секторів при активному розтаванні 

снігу і безаварійному пропуску 

весняної повені 

Голова міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

Лютий 2020 року 

Про епідемічну ситуацію в м. 

Конотоп. Про хід підготовки об’єктів 

підвищеного епідемічного ризику до 

роботи в весняно-літній період 

Голова міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

Лютий 2020 року 
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Заходи щодо запобігання виникнення 

пожеж на території міста в весняно-

літній період 2020 року 

Голова міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

Квітень 2020 року 

Про заходи по забезпеченню безпеки 

відпочинку мешканців міста на 

водних об’єктах в заміській зоні та 

таборах відпочинку 

Голова міської комісії з питань ТЕБ та 

НС 

Травень 2020 року 

   Про заходи по попередженню 

отруєння грибами населення міста. 

Голова міської комісії з питань ТЕБ та 

НС 

Серпень 2020 року 

Про хід підготовки до опалювального 

сезону, та стан енергетичних та 

комунально-технічних мереж. 

 

Голова міської комісії з питань ТЕБ та 

НС 

Вересень 2020 року 

б) Навчання та тренування на суб’єктах господарювання та інші заняття 

2. Спеціальні тренування:  

 

Начальник відділу з питань НС, ЦЗН 

та ВПО міської ради, керівники ОГД 

 

а) Роздільне (тривалістю 6 годин):  

Тема: "Дії керівного складу 

цивільного захисту на ОГД при 

виникненні НС техногенного та 

природного характеру" 

Відповідно до плану графіку 

протягом року на ОГД  

4. Заняття (тренування) з особовим 

складом евакокомісії міста 

Голова евакокомісії міста,  10.09.2020 

III. Заходи, які проводять начальники ЦЗ та штаби ЦЗ об’єктів господарської діяльності 

1. Заняття з членами евакокомісій Начальники штабів ЦЗ ОГД серпень 2020 року 

б) Підготовка керівного складу 

2. На курсах навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Сумської області 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Сумської області 

Згідно окремого плану 
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2. При підготовці та проведенні 

комплексних об’єктових навчань та 

тренувань 

Начальники ЦЗ ОГД Згідно окремого плану-графіку 

3. Під час проведення навчально-

методичних зборів 

Начальники ЦЗ ОГД Згідно окремого плану 

4. Тренування з питань оповіщення та 

збору керівного складу ОГД 

Начальники ЦЗ ОГД 2 тренування на рік, згідно 

окремого плану 

в) Підготовка невоєнізованих формувань ЦЗ 

1. Командно-начальницького складу:    

-на курсах навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області 

Згідно окремого плану 

- на міських курсах ЦЗ міські курси ЦЗ Згідно окремого плану 

2. По 15 годинній програмі у складі 

спеціальних формувань ЦЗ за 

розкладом занять. 

Командири формувань Згідно розкладу занять 

3. Об'єктові тренування Начальники ЦЗ ОГД Згідно окремого плану  

4. Тренування з оповіщення та збором 

особовий склад формувань з 

уточненням списків 

Начальники ЦЗ ОГД 2 тренування на рік 

г) Навчання робітників і службовців, які не входять до складу формувань ЦЗ 

1. По 12 годинній програмі у складі 

учбових груп 

Керівники занять Згідно розкладу занять 

2. У період підготовки та проведення 

навчань та тренувань 

Керівники занять Згідно плану 

3. На потенційно-небезпечних об’єктах 

протиаварійні тренування з усім 

працюючим персоналом по можливим 

ситуаціям 

Начальники ЦЗ ОГД Щоквартально, згідно окремого 

плану 

4. Навчання населення не зайнятого в 

сфері виробництва 

Начальники житлово-експлуатаційних 

дільниць 

Протягом року 
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5. Навчання студентів вищих навчальних 

закладів, учнів шкіл та ПТУ 

Викладачі навчальних закладів Згідно розкладу занять 

д) Навчання та тренування по ЦЗ 

1. Спеціальні об’єктові навчання  

 

Тема навчань: "Організація роботи органів управління і сил ЦЗ підприємств 

при ліквідації наслідків стихійного лиха та виробничих аварій" 

2. Спеціальні об’єктові тренування:   

- ОГД міста –  

Тема тренування: "Організація роботи 

органів управління ЦЗ ОГД при 

загрозі та виникненні аварій з 

викидом сильнодіючих отруйних 

речовин та надзвичайних ситуацій 

природного характеру" 

Начальник ЦЗ ОГД Згідно плану-графіку, протягом 

навчального року 

3. Спеціальні об’єктові тренування: 

Тема: "Управління силами та засобами 

ЦЗ об’єкту при загрозі та виникненні 

НС природного та техногенного 

характеру та ліквідація їх наслідків" 

Начальники ЦЗ ОГД Згідно окремого плану 

4. Об'єктові тренування з ЦЗ тривалістю 

6-8 годин під час проведення 

комплексного навчання, об’єктового 

тренування невоєнізованих формувань 

територіального підпорядкування і 

об’єктів 

Начальники ЦЗ об’єктів господарської 

діяльності 

Згідно окремого плану 

і) Контроль та надання допомоги 

1. Надання допомоги в організації та 

проведенні заходів ЦЗ на ОГД 

Начальник відділу з питань НС, ЦЗН 

та ВПО міської ради, міські курси ЦЗ 

Протягом 2020 року (згідно 

окремого плану) 

2. Перевірка проведення занять з 

фахівцями спеціальних формувань 

цивільного захисту (далі СФЦЗ), 

робітниками та службовцями 

Начальник відділу з питань НС, ЦЗН 

та ВПО міської ради, міські курси ЦЗ 

Протягом 2020 року (згідно 

окремого плану) 
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3. Надання допомоги в проведенні 

спеціальних навчань, тренувань з 

спеціалізованими формуваннями ЦЗ 

Начальник відділу з питань НС, ЦЗН 

та ВПО міської ради, міські курси ЦЗ 

Протягом 2020 року (згідно 

окремого плану) 

 

 

 

 

В.о.керуючого справами виконкому       О.ЗИМОВЕЦЬ 

 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних  

ситуацій, цивільного захисту населення   

та взаємодії з правоохоронними органами  

Конотопської міської ради         С.МУСІЄНКО 

  

  

 

 


