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• Мостиська

№

Про затвердження Плану основних
заходів цивільного захисту Мостиського
району на 2017 рік
Відповідно до ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"".
Кодексу цивільного захисту України та розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 29.12.2016 № 1094/0/5-16 "Про затвердження Плану основних
заходів цивільного захисту Львівської області на 2017 рік", з метою забезпечення
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у 2017 році:
1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Мостиського району
на 2017 рік (надалі - План заходів), що додається.
2. Органам Місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ,
організацій та спеціалізованим службам цивільного захисту району:
2.1. Розробити до 25.01.2017 на основі Плану заходів місцеві та об'єктові плани
основних заходів цивільного захисту на 2017 рік відповідно до своїх повноважень;
2.2. Здійснити фінансування місцевих та об'єктових планів заходів у межах
бюджетних призначень, передбачених у бюджеті на 2017 рік;
2.3. Забезпечити надання сектору з питань цивільного захисту районної
державної адміністрації:
2.3.1. Інформації про виконання Плану заходів за перше півріччя - до
25.06.2017, за рік - до 20.12.2017;
2.3.2. Пропозицій до проекту Плану основних заходів цивільного захисту
Мостиського району на 2018 рік - до 20.12.2017.
3. Керівникам органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій району забезпечити відрядження слухачів до Навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки житгєдіяльності Львівської області у терміни
згідно з Планом комплектування.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
д е р ж а в н о ї а д м і н і с т ^ е д і ї / С .
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О. Буняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райлержадміністрації
«_1І_» січня 2017 р. №

„ ^ ^ ^^
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Мостиського району на 2017 рік
№
з/п
1.1.

1
і.А.1

1 •З

1
А
1.4.

1 с
1
А
1.0.

1
1
1. /.

Найменування
заходу

З

Відповідальні за виконання
Залучаються
(у межах повноважень)
до виконання
х>
і д и д и ^ дисіуиіі<цісііхі>і ЄДИНОЇ Деру савної системи цивільного захізету
с^алучення до оповіщення населення студії районного
Сектор 3 питань цивільного
Студія районного
радіомовлення, передачі сигналів та повідомлень про загрозу або захисту райдержадміністрації
радіомовлення
виникнення надзвичайних ситуацій
(надалі-СЦЗРДА)
Урі анізація придоання засоОїв радіаційного та хімічного захисту СЦЗ РДА, керівники хімічно
Житлово-експлуатаційні
для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих
небезпечних
об'єктів
організації (надалі зонах ХІМІЧНОГО забруднення
ЖЕО)
Продовження проведення технічної інвентаризації захисних
Комунальні
підприємства
Місцеві
органи влади.
споруд цивільного захисту
Львівської обласної ради
Регіональне відділення
"Бюро технічної
Фонду держмайна
інвентаризації та експертної
України, власникиоцінки", інвентаризаційні
балансоутримувачі
комісії місцевих органів
захисних споруд
влади,ДЦЗ,
ДСНС
Створенім матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання та
СЦЗ РДА, органи місцевого Фінансове управління
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
самоврядування,
райдержадміністрації
природного характеру згідно із затвердженими номенклатурами
суб'єкти господарювання
Уточнення, розробка та внесення змін до плану цивільного
СЦЗРДА
Суб'єкти
захисту району на особливий період
господарювання
Уточнення та коригування планів евакуації населення усіх рівнів у
СЦЗРДА
Суб'єкти
частині визначення заходів щодо організації евакуації окремих
господарювання, комісії
категорій населення, яке проживає в населених пунктах, що
3 питань евакуації усіх
розташовані в можливих зонах катастрофічного затоплення
рівнів
хімічного забруднення, районах виникнення стихійного лиха
інших надзвичайних ситуацій, а також культурних та
матеріальних цінностей
Підготовка та надання пропозицій до проекту розпорядження
СЦЗРДА
РСІУДСНСу
голови облдержадміністрації "Про затвердження основних заходів
Львівській області
цивільного захисту на 2018 рік"

Термін
виконання
до
15 грудня
до
15 грудня
до
15 грудня

до
15 грудня
до

1
X ^ іГТї\/ТТ"И«Г
^^^ Діі/І

до
1 вересня

до
10 липня

№
з/п
1.8.

1.9.

Найменування
заходу
Ідеалізація заходів, визначених обласними та місцевими
програмами з питань цивільного захисту, та аналіз їх цільового
фінансування

Відповідальні за виконання
(у межах повноважень)
СЦЗРДА

Залучаються
до виконання
РС ГУ ДСНС у
Львівській області

Термін
виконання
до 5 числа
січня,
квітня,
липня,
жовтня
РС ГУДСНС
у
до
Львівській обласгі,
15 грудня
суб'єкти
господарювання
Суб'єкти
до
господарювання
15 грудня
РСГУДСНСу
до
Львівській області
15 грудня

Надання органам місцевого самоврядування та суб'єктам
ДЦЗОДА
господарювання, які здійснюють утримання захисних споруд,
СЦЗРДА
методичної допомоги щодо застосування Примірного договору
про безоплатне зберігання захисних споруд
1.10. Організація заходів щодо реалізації положень Кодексу цивільного
СЦЗРДА
захисту України
1.11. ^аоезпечення органів місцевого самоврядування та населення
СЦЗРДА
інформацією про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища
2. Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
2.1. ідшснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо
запобігання виникненню:
2.1.1 пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях
Мостиське, Крукеницьке та
Органи місцевого
протягом пожежонебезпечного періоду
Судововишнянське
самоврядування, РС ГУ
лісництва, Мостиське
ДСНС у Львівській
військове лісництво,
обласгі
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, СЦЗ РДА
2.1.2. нещасних випадків з людьми на водних об'єктах
СЦЗРДА, Р С Г У Д С Н С у
Органи місцевого
Львівській області
самоврядування
2.2. Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною ДЦЗ ОДА, ГУ ДСНС України ОК "Захід", Управління
безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і
у Львівській області,
державного нагляду та
компонентів ракетного палива, інших вибухо-, пожежонебезпечРДА, МВК, ОТІ'
контролю ГУ ДСНС
н ж об'єктів Збройних Сил України, уточнення та подання
України
місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування
у Львівській області
ро^ахунків зон можливого 5фаження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об'єктах
2.3. Забезпечення реалізації заходів, передбачених
РС ГУ ДСНС України у
Органи місцевого
Загальнодержавною цільовою проірамою захисту населення і
Львівській області,
самоврядування
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
СЦЗРДА

квітень жовтень

квітень червень
до
15 грудня

до
15 грудня

№
з/п

2.4.
2.5.

Найменування
заходу
характеру на 2013-2017 роки, яка затверджена Законом України
від 7 червня 2012 року № 4909-VI, а також відповідної місцевої
програми, розроблених на виконання цього Закону України
Уточнення переліку суб'єктів господарювання, які можуть бути
залучені до проведення санітарної обробки людей і спеціальної
обробки техніки
Забезпечення засобами індивідуального захисту 100%
працюючого персоналу хімічно небезпечного об'єкту

2.6. Уточнення:
2.7.1. переліку населених пунктів, об'єктів житгєзабезпечення,
транспортної мережі та енергетики, які попадають, у разі
проходження повені, в зону підтоплення (затоплення)

Відповідальні за виконання
(у межах повноважень)

Залучаються
до виконання

Термін
виконання

СЦЗРДА

Суб'єкти
господарювання

до
15 грудня

Керівники хімічно небезпеч- СЦЗ РДА, РС ГУ ДСНС
до
них об'єктів (надалі - ХНО)
України у Львівській 28 лютого
ооласіі

СЦЗ РДА, сектор
інфраструк^ри та житловокомунального господарства
райдержадміністрації,
Мостиський РЕМ, Мостиське
управління водного
господарства
2.7.2. переліку (реєстру) аварійних споруд і будівель (РАНО) на
СЦЗ РДА, сектор
підпорядкованих територіях
інфраструк^ри та житловокомунального господарства
райдержадміністрації
2.7.3. місць для підриву (знешкодження) вилучених вибухонебезпечних
СЦЗ РДА, РС ГУ ДСНС
предметів та надання інформації в ГУ ДСНС України у Львівській України у Львівській області
області.

Органи місцевого
самоврядування

до
1 лютого

Органи місцевого
самоврядування,
суб'єкти
господарювання
Органи місцевого
самоврядування,
суб'єкти
господарювання
3. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів
районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
3.1. Підготовка до командно-штабного навчання з органами
СЦЗ РДА, РСГУ ДСНС
суб'єкти
управління та силами цивільного захисту районної ланки
України у Львівській області,
господарювання
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
районні служби цивільного
захисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань
захисту, органи місцевого
цивільного захисту в мирний час та в особливий період)
самоврядування
3.2. Проведення:
3.2.1. командно-штабних навчань з органами управління та силами
цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту
(із залученням органів з еваїо/^ації) щодо:

січень березень
січень лютий

березеньквітень

№
Найменування
Відповідальні за виконання
з/п
заходу
(у межах повноважень)
3.2.1.1. виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводкш Районна комісія з питань
техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних
ситуацій (надалі - районна
комісія 3 питань ТЕБ і НС),
районна комісія з питань
евакуації
3.2.1.2. ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення
аварії:
1) на хімічно небезпечному об'єкті
РДА, органи місцевого
самоврядування

Продовження додатка
Залучаються
Термін
до виконання
виконання
Об'єктові комісії 3
лютий питань І ЕБ і НС,
березень
районні служби
цивільного захисту, РС
ГУ ДСНС України
у Львівській області

Комісії 3 питань ТЕБ і липень НС, комісії 3 питань
вересень
евакуації, районні
служби цивільного
захисту
2) виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду Районна комісія з питань ТЕБ
Об'єктові комісії 3
жовтень
ІНС
питань ТЕБ і НС,
районні служби
цивільного захисту, РС
ГУ ДСНС України
у Львівській області
3.2.1.3. переведення районної ланки територіальної підсистеми єдиної
Районна комісія з питань ТЕБ
Об'єктові комісії 3
квітень державної системи цивільного захисту з режиму функціонування
ІНС
питань ТЕБ і НС,
червень
в мирний час на режим функціонування в особливий період
районні служби
цивільного захисту, РС
ГУ ДСНС України
у Львівській області
3.3. Організація та проведення:
3.3.1. зборів керівного сіиаду ЦЗ району, служб цивільного захисту)
СЦЗ РДА, РС ГУ ДСНС
Органи місцевого
січень щодо підведення підсумків роботи у сфері цивільного захисту у
України
самоврядування, служби лютий
2016 році та визначення основних завдань в зазначеній сфері на
цивільного захисту
2017 року
у Львівській області
2017 рік
району, суб'єкти
(за окрегосподарювання (за
мим
окремим списком)
рішенням)
3.3.2. засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС (за окремим планом) Голова районної комісії з
Члени районної комісії
до
питань ГЕБ і НС
3 питань ТЕБ і НС,
15 грудня
представники органів
місцевого самовряднування, суб'єктів

№
з/п

Найменування
заходу

3.3.3. навчально-методичних зборів з органами місцевого
самоврядування
3.3.4. командно-штабного навчання з органами управління та силами
цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту:

Відповідальні за виконання
(у межах повноважень)
СЦЗРДА
СЦЗ РДА, районні
спеціалізовані служби
цивільного захисту,
органи місцевого
самоврядування
Департамент з питань
цивільного захисту
облдержадміністрації

Залучаються
Термін
до виконання
виконання
господарювання
(за окремим списком)
органи місцевого
квітень,
самоврядування
липень,
жовтень
Органи управління та
до
сили цивільного захисту 15 грудня
районної ланки

СЦЗ РДА, районні
16-17
спеціалізовані
служби
серпня
командно-штабного навчання районної ланки територіальної
цивільного захисту,
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:
органи місцевого
самоврядування
3.3.5 тактико-спеціальних навчань на об'єктах обслуговування щодо
РС ГУ ДСНС України
ТзОВ "Електролмостдо
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж із
у Львівській області
сервіс", керівники
15 грудня
залученням служб цивільного захисту району
об'єктів, органи місцевого самоврядування
4. Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки
4.1. Проведення контрольної перевірки стану реалізації д^жавної
ГУ ДСНС України
СЦЗ РДА, районні
жовтень
політики у сфері цивільного захисту та організації рошти з питань
у Львівській області
спеціалізовані служби
техногенної 1 пожежної безпеки в:
цивільного захисту,
органи місцевого
самоврядування
4.2. Організація та проведення перевірок органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану
готовності:
4.3. до пропуску льодоходу, повені та паводків
СЦЗРДА,РС ГУДСНС
органи місцевого само- лютийУкраїни
врядування, суб'єкти березень
у Львівській області
господарювання
4.4. місць масового відпочинку населення на водних об'єктах
органи
місцевого
травеньСЦЗРДА,РС ГУДСНС
самоврядування,
червень
України
суб'єкти
у Львівській області
господарювання
4.5. до виконання завдань за призначенням у складних умовах
СЦЗ РДА, РС ГУДСНС
органи місцевого
вересеньосінньо-зимового періоду
України
самоврядування,
жовтень
у Львівській області
суб'єкти

№
з/п

Найменування
заходу

4.6. Організація та проведення перевірок стану готовності:
4.6.1. комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб і
формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських
організацій до дій за призначенням

Відповідальні за виконання
(у межах повноважень)

Залучаються
до виконання
господарювання

Термін
виконання

СЦЗРДА,РС ГУДСНС
України
у Львівській області

Органи місцевого
самоврядування,
аварійно-рятувальні
служби і формування
Органи місцевого
самоврядування

березеньтравень

4.6.2. Організація та здійснення комплексної перевірки готовності
СЦЗ РДА, РС ГУ ДСНС
листопад
системи централізованого районного оповіщення з доведенням до
України
відома населення навчальної інформації у сфері цивільного
у Львівській області,
захисту через засоби масової ін( )ормації
СЛД № 3 м. Мостиська
5. Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
5.1. Функціональне навчання керівного складу і фахівців органів СЦЗ РДА, РС ГУ ДСНС у
Структурні підрозділи
За
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в
Львівській області
райдержадміністрації, окремим
навчально-методичному центрі цивільного захисту (згідно з
органи місцевого
графіком
Планом комплектування)
самоврядування,
районні спеціалізовані
служби цивільного
захисту
5.1.1. Формування та надання заявок на підготовку керівного складу
СЦЗ РДА
Структурні підрозділи
до
цивільного захисту, інтпих управлінських кадрів та фахівців, на
райдержадмінісграції, 15 вересня
яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, на
органи місцевого
курсах навчально-методичного центру у 2018 році до
самоврядування,
департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації
районні спеціалізовані
та Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
служби цивільного
життєдіяльності Львівської області (письмово та електронною
захисту
поштою)
5.1.2. Надання інформації про підсумки підготовки керівного складу,
Департамент з питань
СЦЗРДА
ДО
формувань цивільного захисту та навчання населення дій у
цивільного захисту
10 грудня
надзвичайних ситуаціях за 2017 рік до департаменту з питань
облдержадміністрації
цивільного захисту облдержадміністрації
5.2. Взяти участь:
5.2.1. у зборі щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з
СЦЗ РДА
Органи місцевого
жовтень
керівниками органів місцевого самоврядування
самоврядування
5.2.2. у проведенні контролю та моніторингу якості підготовки 3 питань
СЦЗРДА
Відділ освіти
жовтень
навчання дій у надзвичайних ситуаціях у навчальних закладах
райдержадмінісірації
5.2.3. у проведенні серед населення просвітницької роботи із
СЦЗ РДА, РС ГУ ДСНС
Органи місцевого
до
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із
України
самоврядування
15 грудня

№
з/п

Найменування
заходу
небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими
неінфекційними захворюваннями (отруєннями)
5.2.4. у проведенні заходів з популяризації культури безпеки
ЖИІ ієдіяльності серед дітей і молоді тппяхом проведення
шкільних змагань; проведення навчально-тренувальних зборів і
навчальних таборів
5.3. Організація та проведення:
Дня цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних закладах.
Тижня знань з основ безпеки життєдіяльносгі у професійнотехнічних навчальних закладах, Тижня безпеки дитини у
дошкільних навчальних закладах (за окремим планом)
5.4. Проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи серед
населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та
підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях

6.1.

Відповідальні за виконання
(у межах повноважень)
у Львівській області
СЦЗ РДА, РС ГУ ДСНС
України
у Львівській області
СЦЗ РДА, РСГУДСНС
України
у Львівській області
Відділ освіти
райдержадмінісграції, СЦЗ
РДА, РС ГУ ДСНС України
у Львівській області

Продовження додатка
Залучаються
Термін
до виконання
виконання
Відділ освіти
райдержадміністрації

Загальноосвітні,
квітеньпрофесійно-технічні та травень,
дошкільні навчальні
жовтеньзаклади
листопад
Органи місцевого
самоврядування

6. Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту
Продовження співробітництва з м. Перемишль шодо надання
РСГУДСНС України у
Представники
гуманітарної допомоги пожежним підрозділам району
Львівській області, СЦЗ РДА Польсько-Української
робочої групи

Керівник апарату райдержадміністрації

до
15 грудня

Н. С. Сатурчак

до
15 грудня
(за
окремим
планом)
До
15 грудня

