
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
18.02.2014                           Ужгород                                  № 47 
 
 
 
Про міський план основних 
заходів цивільного захисту 
на 2014 рік. 
 
 
 
        Відповідно до ст. 42 Закону України " Про місцеве самоврядування в 
Україні" : 
        
       1. Затвердити міський план основних заходів цивільного захисту на 2014 
рік (далі - план заходів), що додається. 
       2. Відділу оборонної та мобілізаційної роботи (Панасенко В.Г.) довести 
міський план основних заходів цивільного захисту на 2014 рік до відома 
виконавців.  
       3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Затверджено 
                                                                               Розпорядження міського голови 
                                                                               від 18.02.2014  р. № 47 

 
 
 
 
 

ПЛАН                                                                            
основних заходів цивільного захисту м. Ужгорода на 2014 рік. 

 
 
№ 
з/п 

Найменування заходів Відповідальні   
за виконання 

Строк 
виконан-

ня 

Примітка

Заходи щодо удосконалення міської підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту 

1. Підвищення надійності роботи 
об’єктів зв’язку 

ЗФ ПАТ “Укртелеком”,  
 

Протягом 
року 

 

2 Залучення до оповіщення населення 
теле- і радіомовних компаній 
шляхом  передавання таким 
компаніям друкованих текстів та 
фонограм звернень щодо найбільш 
вірогідних надзвичайних ситуацій на 
електронних носіях.  

ВОМР, спільно із 
Закарпатською облас-
ною державною теле-
радіокомпанією, ЦТП. 

Протягом 
року 

 

3 Забезпечення придбання засобів 
хімічного захисту для: 
персоналу хімічно небезпечних 
об’єктів у повному обсязі;  
 

Керівники хімічно 
небезпечних об’єктів. 
 
 
 

Протягом 
року 

 

4 Завершення технічної 
інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту  

Підприємства, установи 
та організації, міська 
інвентаризаційна 
комісія 

Протягом 
року 

 

5 Забезпечення закладів охорони здо-
ров’я відповідного профілю функ-
ціонування, у структурі яких є 
реанімаційні та хірургічні блоки, 
пологові відділення, палати інтен-
сивної терапії засобами автомати-
чного переключення джерел 
електропостачання із централізо-
ваного на автономні. Забезпечити їх 
належну роботу та нормативний 
запас пального 

Відділ охорони 
здоров'я. 

Протягом  
року 

 

6 Створення матеріальних резервів 
усіх рівнів для запобігання 

ДМГ,підприємства, 
установи та організації. 

Протягом  
року 

 



виникненню та ліквідації наслідків 
можливих надзвичайних ситуацій. 

Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
7 Забезпечення впровадження на 

об’єктах підвищеної небезпеки 
систем виявлення загрози 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру і локальних систем 
оповіщення населення у зонах 
можливого ураження та персоналу 
таких об’єктів 

Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України в з/о спільно із 
підприємствами, 
установами та 
організаціями. 

Протягом  
року 

 

8 Здійснення комплексу заходів щодо 
запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій (зменшення 
втрат) під час льодоходу, повені та 
паводків у 2013-2014 роках 

ДМГ, Відділ оборонної 
та мобілізаційної 
роботи, Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України в з/о 
Ужгородське 
міжрайонне управління 
водного господарства 

Лютий – 
травень 

 

9 Задоволення не менш як 45 
відсотків потреби у необхідному 
обладнанні та сучасних засобах 
вимірювання диспетчерських 
служб, постів радіаційного та 
хімічного спостереження, 
розрахунково-аналітичних груп 

Керівники підприємств, 
установ та організацій. 

Протягом  
року 

 

Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів міської підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 

10 Проведення зборів керівного складу 
міста, підприємств, установ та 
організацій щодо підведення 
підсумків роботи у сфері 
цивільного захисту у 2013 році та 
визначення основних завдань у 
зазначеній сфері на 2014 рік 

Відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи 
спільно із 
підприємствами, 
установами та 
організаціями 

Грудень  

11 Проведення тренувань з органами 
управління та службами цивільного 
захисту міста з виконання завдань 
під час весняного льодоходу та 
повені. 
 

Відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи 

Січень  

12  Проведення спеціальних 
об’єктових, об’єктових тренувань 
на об'єктах господарювання, що 
мають  сильнодіючі отруйні 
речовини, на підприємствах, 
незалежно від форми власності та 
підпорядкування, з чисельністю 
робітників та службовців 300 і 
більше осіб, у медичних 

Керівники ХНО, 
ЦМКЛ, ПУО, 
Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України в з/о 

Протягом  
року за 
окремим 
планом 

 



лікувально-профілактичних 
установах з чисельністю 600 ліжок і 
більше  
 

13 Проведення протиаварійних 
тренувань невоєнізованих 
пошуково-рятувальних формувань 
під час проведення об'єктових 
навчань, тренувань 

Відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи 

Протягом  
року за 
окремим 
планом 

 

14 Проведення протипожежних 
тренувань персоналу підприємств,  

установ та організацій, які за планами 
локалізації і ліквідації аварій 

(катастроф) входять до складу штабів 
з ліквідації надзвичайних ситуацій 

Відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи 
керівники підприємств,  
установ та організацій, 
які за планами 
локалізації і ліквідації 
аварій (катастроф) 
входять до складу 
штабів з ліквідації 
надзвичайних ситуацій  

Протягом  
року за 
окремим 
планом 

 

15 Проведення об’єктових тренувань 
на потенційно небезпечних 
підприємствах і об'єктах з усім 
працюючим персоналом з 
практичного відпрацювання дій за 
можливими аварійними ситуаціями, 
що передбачені планами локалізації 
та ліквідації аварійних ситуацій і 
аварій 

Керівники ПНО, 
Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України в з/о 

Протягом  
року за 
окремим 
планом 

 

Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за 

призначенням 
16 Проведення перевірки стану 

готовності:  
   міської системи централізованого 
оповіщення із доведенням до 
населення, через засоби масової 
інформації, навчальної інформації у 
сфері цивільного захисту; 
   захисних споруд цивільної 
оборони на території міста       
Оформлення результатів перевірок 
згідно вимог наказу МНС України 
від 10.06.10  № 390, із змінами 
внесеними наказом МНС України 
від 13.08.10 № 659; 

 
 
ЗФ ПАТ “Укртелеком”, 
ВОМР 
 
 
 
Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України у з/о 
Закарпатській області, 
міська інвентаризаційна 
комісія 

 
 
Листопад 
 
 
 
 
І квартал 

 

17 Проведення перевірки стану 
готовності; 
 місць масового відпочинку на 
водних об’єктах в літній період. 
 
 
до роботи (дій) в осінньо-зимовий 

 
 
ДМГ, Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України у з/о, 

Квітень-
травень 

 
 
 
 
Вересень-

 



період 
 
 

жовтень 

18 Проведення перевірки стану 
протипожежного захисту закладів 
освіти та їх підготовки до 2014/15 
навчального року 
 

Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України у з/о,  
управління освіти 

Липень-
серпень 

 

Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення 
19 Підготовка керівного складу і 

працівників місцевих органів 
самоврядування, підприємств, 
установ та організацій у навчально-
методичних установах у сфері 
цивільного захисту  міста 

Навчально-методичний 
центр цивільного захи-
сту та безпеки життє-
діяльності Закарпат-
ської області спільно із 
установами та під-
приємствами, ВОМР 

За 
окремим 
планом 

 

20 Організація та проведення у 
загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах Дня 
цивільного захисту, Тижня безпеки 
дитини 

Управління освіти Квітень   

21 Забезпечення використання зовні-
шньої та внутрішньої соціальної 
реклами, створення спеціальних 
тематичних рубрик (сторінок) у 
друкованих засобах масової інфор-
мації з основних напрямів безпеки 
життєдіяльності, проведення серед 
населення акцій „Запобігти, 
врятувати, допомогти ”, „Герой – 
рятувальник року ” 

ВОМР,спільно з 
відділом внутрішньої 
політики, організаційної 
роботи та зв'язків з 
громадкістью  
Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України у з/о,  (за 
згодою), навчально-
методичним центром 
цивільного захисту та 
безпеки життєдіяль-
ності Закарпатської 
області 

Протягом  
року 

 

22 Друкування в засобах масової 
інформації   пам’яток з питань 
безпеки життєдіяльності 

Навчально-методичний 
центр цивільного 
захисту та безпеки 
життєдіяльності Закар-
патської області, 
Ужгородський 
міськрайвідділ 
управління ДСНС 
України у з/о,   (за 
згодою), ВОМР 

Протягом  
року 

 

 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому Д.Геворкян 
 


