
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
    28.02.2018                            Ужгород                            № 84 

 

 

 

    Про міський план основних заходів                                               

цивільного захисту міста Ужгород                                                             

на 2018 рік. 

 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні":        

  1. Затвердити міський план основних заходів цивільного захисту міста 

Ужгород на 2018 рік, що додається. 

  2. Відділу оборонної та мобілізаційної роботи (Зима І.В.) довести план 

основних заходів цивільного захисту міста на 2018 рік до  виконавців. 

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови        І. Фартушок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                     Розпорядження міського голови 

  28.02.2018  № 84 

 

 

                                                                                           План 

основних заходів цивільного захисту міста Ужгород на 2018 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні   

за виконання 
Строк 

виконання 

Примітка 

І. Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Забезпечення придбання засобів 

хімічного захисту для персоналу  на 

хімічно-небезпечному об’єкті у 

повному обсязі: 

- працівників підприємств, 

розташованих у зоні можливого 

хімічного забруднення;                                                      

 

 

- непрацюючого населення, яке 

проживає у прогнозованих зонах 

хімічного забруднення  

Департамент міського 

господарства, КП «Водоканал м. 

Ужгорода». 

 

Підприємства, установи та 

організації, що розташовані у зоні 

можливого хімічного забруднення 

спільно з керівниками хімічно-

небезпечних об’єктів (за згодою) 

Підприємства, установи та 

організації, що розташовані у зоні 

можливого хімічного забруднення 

спільно з керівниками хімічно-

небезпечних об’єктів (за згодою) 

До 15 грудня 

2018 року 

 

 

До 15 грудня 

2018 року 

 

 

 

До 15 грудня 

2018 року 

 



 

 

2. 
 

 

 

 

Уточнення переліку суб’єктів 

господарювання, що продовжують 

свою діяльність в особливий період 

 

 

Відділ оборонної,  мобілізаційної  

роботи та цивільного захисту 

населення  

 

 

До 15 грудня 

2018 року 

 

3. 
 

 

Продовження оснащення закладів 

охорони здоров’я відповідного 

профілю, у структурі яких є 

реанімаційні та хірургічні блоки, 

пологові відділення, палати 

інтенсивної терапії тощо, 

автономними джерелами 

електропостачання 

Відділ охорони здоров’я  До 15 грудня 

2018 року 

 

4. 
 

 

Завершення створення міських 

формувань цивільного захисту 

Відділ оборонної,  мобілізаційної  

роботи та цивільного захисту 

населення підприємства, установи 

та організації міста (за згодою) 

До 1 квітня 

2018 року 

 

5. 
 

 

Надання методичної допомоги 

підприємствам, установам та 

організаціям щодо підготовки до 

осінньо-зимового періоду 

Департамент міського господар-

ства, відділ охорони здоров’я, 

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у 

Закарпатській області (за згодою)  

Вересень – 

жовтень  

2018 року 

 

6. 
 

 

Здійснення звірки результатів 

проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту, 

електронного та документального 

Відділ оборонної,  мобілізаційної  

роботи та цивільного захисту 

населення, Ужгородський 

міськрайвідділ управління ДСНС 

До 25 грудня 

2018 року 

 



обліку захисних споруд цивільного 

захисту 

України у Закарпатській області 

(за згодою) 

7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оприлюднення інформації про фонд 

захисних споруд цивільного захисту 

у засобах масової інформації, на 

офіційних веб-сайтах 
 

  

Відділ оборонної,  мобілізаційної  

роботи та цивільного захисту 

населення, відділ інформаційної 

роботи, Ужгородський 

міськрайвідділ управління ДСНС 

України у Закарпатській області (за 

згодою) 

Грудень  

2018 року 

 

8. Коригування планів цивільного 

захисту на особливий період 

Відділ оборонної,  мобілізаційної  

роботи та цивільного захисту 

населення, керівники міських 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту  

До 1 грудня 

2018 року 

 

ІІ. Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

9. Здійснення комплексу заходів щодо 

запобігання виникненню нещасних 

випадків із людьми на водних 

об’єктах 

 

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у 

Закарпатській області (за згодою), 

департамент міського господарства, 

Ужгородський відділ поліції  ГУ 

Національної поліції в Закарпатській 

області (за згодою)   

II квартал 

2018 року 
 

ІІІ. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів  

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

10. Організація та проведення під 

керівництвом ДСНС України 

Відділ оборонної,  мобілізаційної  

роботи та цивільного захисту 

Березень 2018 

року 

 



командно-штабного навчання з 

органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Закарпатської 

області (з визначенням стану 

готовності до виконання завдань 

цивільного захисту у мирний час та в 

особливий період) 

населення, комісія ТЕБ та НС, 

керівники міських спеціалізованих 

служб цивільного захисту, 

евакуаційна комісія 

 

11. Проведення комплексної перевірки 

стану готовності міської системи 

оповіщення (з доведенням до населення 

навчальної інформації у сфері 

цивільного захисту через засоби 

масової інформації)  

Відділ оборонної,  мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту 

населення, спеціалізована служба 

зв’язку та оповіщення 

Листопад 

2018 року 

 

ІV. Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки 

12. Організація та здійснення відповідно 

до Закону України „Про основні 

засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської 

діяльності”: 

1) проведення комісією ДСНС 

України контрольної перевірки 

місцевих органів виконавчої влади, 

аварійно-рятувальних служб області 

щодо виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів із 

Відділ оборонної,  мобілізаційної  

роботи та цивільного захисту 

населення, комісія ТЕБ та НС, 

керівники міських спеціалізованих 

служб цивільного захисту, 

евакуаційна комісія 

Липень  

2018 року 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16


питань техногенної та пожежної 

безпеки, цивільного захисту та 

діяльності аварійно рятувальних 

служб   

 2) перевірка органів місцевого 

самоврядування, підприємств, 

установ та організацій щодо стану 

готовності:  

- до пропуску льодоходу, повені та 

паводків; 

 

 

 

- місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах; 

 

 

 

 

 

3) визначення стану готовності 

 комунальних об’єктових формувань 

цивільного захисту до дій за 

призначенням  

 

4) контролю за станом готовності 

міської системи централізованого 

Департамент міського господарства, 

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у  

Закарпатській області (за згодою) 

 

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у  

Закарпатській області (за згодою), 

департамент міського господарства, 

Ужгородський відділ поліції  ГУ 

Національної поліції в Закарпатській 

області (за згодою)   
 

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у  

Закарпатській області (за згодою) 

  

Відділ оборонної,  мобілізаційної  

роботи та цивільного захисту 

населення, спеціалізована служба 

зв’язку та оповіщення 

 
 

 

 

 

 

Лютий – 

березень 

 

 

 

 

Травень – 

червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень-  

травень 
 

 

 

 



оповіщення з доведенням до відома 

населення навчальної інформації у 

сфері цивільного захисту через 

засоби масової інформації 

Листопад 

2018 року 

 

 

 

 

V. 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 

13. 

 

 

Функціональне навчання керівного 

складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів із цивільного захисту  

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності у Закарпатській 

області (за згодою), відділ 

оборонної,  мобілізаційної  роботи та 

цивільного захисту населення  

спільно із установами та 

підприємствами області (за згодою) 

Протягом 

року за 

окремим 

планом 

 

 

14. Перегляд та коригування за потреби 

переліку міських базових (опорних) 

загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів  

Управління освіти, навчально-

методичний центр цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності у 
Закарпатській області (за згодою) 

 

До 20 березня 

2018 року  

 

 

15. Надання консультаційної, методичної 

допомоги керівникам підприємств, 

установ та організацій в організації 

підготовки і проведення спеціальних 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності у Закарпатській 

Протягом 

року 

 



об’єктових навчань (тренувань) з 

цивільного захисту 

області, управління ДСНС у 

Закарпатській області (за згодою) 

16. Проведення показових днів цивільного 

захисту на базі опорних 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності у Закарпатській 

області(за згодою), управління освіти 

Квітень –

травень 

 

17. Надання методичної допомоги органам 

управління освітою та керівникам 

дошкільних навчальних закладів з 

організації і проведення Тижня безпеки 

дитини та оглядів-конкурсів на кращий 

стан дошкільного закладу з питань 

безпеки життєдіяльності 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності у Закарпатській 

області (за згодою), управління 

освіти 

Квітень –

травень 

 

18. Організація та проведення: 

- дня цивільного захисту, тижня 

знань з основ безпеки 

життєдіяльності, тижня безпеки 

дитини у закладах загальної 

середньої, професійно-технічної та 

дошкільної освіти 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності у Закарпатській 

області (за згодою), управління 

освіти, управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді  

Квітень – 

травень, 

жовтень – 

листопад 

 

- просвітницької роботи серед 

населення із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

небезпечними інфекційними 

захворюваннями, масовими 

Відділ охорони здоров’я, 

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у  

Закарпатській області (за згодою), 

До 15 грудня 

2018 року 

 



неінфекційними захворюваннями 

(отруєннями) 

управління Держпродспоживслужби 

в м. Ужгороді (за згодою) 

- заходів із популяризації культури 

безпеки життєдіяльності серед дітей і 

молоді шляхом проведення 

шкільних, міських змагань, 

навчально-тренувальних зборів і 

організації навчальних таборів 

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у  

Закарпатській області (за згодою), 
управління освіти, управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді, навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності у Закарпатській 

області (за згодою) 

До 15 грудня 

2018 року 

 

 - громадських акцій „Запобігти. 

Врятувати. Допомогти” та „Герой – 

рятувальник року” 

 

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у  

Закарпатській області (за згодою), 
управління освіти, управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді, навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності у Закарпатській 

області (за згодою) 

До 15 грудня 

2018 року 

 

VІ. Заходи щодо удосконалення Ужгородської міської підсистеми єдиної територіальної системи цивільного захисту 

19. Вирішити питання щодо створення 

відокремленого структурного 

підрозділу з питань цивільного захисту  

Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради, відділ оборонної, 

мобілізаційної роботи та 

цивільного захисту населення  

До 1 червня 

2018 року  

 



20. Збільшення на 10 відсотків кількості 

електросирен та гучномовців місцевих 

систем централізованого оповіщення, 

що входять до складу територіальної 

системи централізованого оповіщення. 

Управління освіти, відділ 

оборонної, мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту населення, 

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у 

Закарпатській області (за згодою),   

Протягом 

року 

 

21. Впровадження на об’єктах із масовим 

перебуванням людей об’єктових систем 

оповіщення  

Ужгородський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у 

Закарпатській області (за згодою), 

відділ оборонної,  мобілізаційної 

роботи спільно із власниками 

об’єктів  

До 15 грудня  

2018 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Передбачити сили і засоби для охорони 

громадського порядку та забезпечення 

безпеки руху на маршрутах евакуації, 

на збірних, проміжних, приймальних 

пунктах евакуації та для охорони 

матеріальних і культурних цінностей у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій 

Ужгородський відділ поліції  ГУ 

Національної поліції в 

Закарпатській області (за згодою), 

відділ оборонної, мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту 

населення   

  До 9 березня 

      2018 року                      

 

 

 

 



 

 


