МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
СІЧНЯ 2015 р.

Мостиська

№
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Про затвердження Плану основних
заходів цивільного захисту Мостиського
району на 2015 рік
Відповідно до ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.12.2014 № 776/0/5-14
"Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на
2015 рік", з метою забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та організації виконання основних заходів цивільного захисту району у
2015 році:
1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Мостиського району
на 2015 рік (надалі - План заходів), що додається.
2. Міським, сільським радам, спеціалізованим службам цивільного захисту
району:
2.1. Розробити до 25.01.2015 на основі Плану заходів місцеві та об'єктові плани
основних заходів цивільного захисту на 2015 рік відповідно до своїх повноважень;
2.2. Здійснити фінансування місцевих та об'єктових планів заходів у межах
бюджетних призначень, передбачених у бюджеті на 2015 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
25.06.2015, з а р і к - д о 05.12.2015;
2.3.2. Пропозицій до проекту Плану основних заходів цивільного захисту
Мостиського району на 2015 р і к - до 10.12.2015.
3. Керівникам органів, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій району забезпечити відрядження слухачів до Навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області у терміни
згідно з Планом комплектування.
4. Сектору з питань цивільного захисту районної державної адміністрації
(Бабій 1.1..):
4.1. Установити контроль за виконанням Плану заходів на 2015 рік;
4.2. Забезпечити надання департаменту з питань цивільного захисту Львівської
обласної державної адміністрації:
4.2.1. Інформації про виконання Плану основних заходів цивільного захисту на
2015 рік за перше півріччя-до 10.07.2015, за р і к - д о 10.01.2016;
4.2.2. Пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту на
2016 р і к - д о 10.07.2015.
5. Визнати, таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 15.01.2014 № 12 "Про затвердження Плану основних
заходів цивільного захисту Мостиського району на 2014 рік".
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
" 16 "січня 2015 року № &
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Мостиського району на 20І5 рік
№
з/п

Найменування
Відповідальні за виконання
Залучаються
заходу
(у межах повноважень)
до виконання
1. Заходи щодо удосконалення єдиної де ржавної системи цивільного захисту
1.1. Залучення до оповіщення населення операторів телекомунікацій
Органи місцевого
Цех
для передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення
самоврядування
телекомунікаційних
надзвичайних ситуацій
послуг № 12
м. Мостиська
1.2. Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для
Сектор з питань цивільного
Мостиська міська
непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні
захисту райдержадміністрації,
рада
хімічного забруднення
керівник хімічно небезпечного
об'єкта
1.3.. Забезпечення спеціалізованої медичної служби цивільного
Комунальна центральна
Мостиська районна
захисту необхідним обладнанням та виробами медичного
районна лікарня
рада
призначення
1.4. Створення резерву ліків у комунальній центральній районній
Комунальна центральна
Сектор з питань
лікарні для ліквідації медико-біологічних наслідків
районна лікарня
цивільного захисту
надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою
райдержадміністрації
1.5. Завершення оснащення комунальної центральної районної
Комунальна центральна
Сектор з питань
лікарні автономними джерелами електропостачання у повному
цивільного захисту
районна лікарня
обсязі
райдержадміністрації
1.6. Створення матеріального резерву всіх рівнів для запобігання
Сектор з питань цивільного Фінансове управління
виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих
захисту райдержадміністрації, райдержадміністрації
наслідків згідно із затвердженою номенклатурою
суб'єкти господарювання
об'єктів підвищеної небезпеки

Термін
виконання
До
15 грудня

До
15 грудня

До
15 грудня
До
15 грудня
До
15 грудня
До
15 грудня

Продовження додатка
Уточнення планів цивільного захисту району на особливий
період
1.8. Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що
продовжують свою діяльність в особливий період
1.9. Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке
проживає в населених пунктах, що розташовані в можливих
зонах катастрофічного затоплення, хімічного забруднення,
районах виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних
ситуацій
1.10. Підготовка та надання пропозицій до проекту розпорядження
голови облдержадміністрації "Про затвердження основних
заходів цивільного захисту області на 2016 рік"
1.11. Розробка та надання на затвердження проекту розпорядження
голови районної державної адміністрації "Про затвердження
Плану основних заходів цивільного захисту Мостиського району
на 2016 рік"
1.12. Реалізація заходів, визначених районними програмами, зокрема:
1. Програми створення районного резерву матеріально-технічних
ресурсів на 2011 -2015 роки;
2. Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного
захисту для населення і особового складу невоєнізованих
формувань цивільного захисту Мостиського району на 2010-2019
роки;
1.7.

1.13. Надання суб'єктам господарювання, які здійснюють утримання
захисних споруд, методичної допомоги щодо застосування
Примірного договору про безоплатне зберігання захисних
споруд
1.14. Організація заходів щодо реалізації положень Кодексу
цивільного захисту України

Сектор з питань цивільного
захисту райдержадміністрації
Сектор з питань цивільного
захисту райдержадміністрації
Сектор з питань цивільного
захисту райдержадміністрації

Суб'єкти
господарювання
Органи місцевого
самоврядування
Суб'єкти
господарювання,
комісії з питань
евакуації

Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України
захисту райдержадміністрації у Львівській області

Січень березень
Жовтень грудень
Січень березень

До
10 липня

Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України
До
захисту райдержадміністрації у Львівській області, 29 грудня
суб'єкти
господарювання
Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України
До
захисту райдержадміністрації, у Львівській області,
5 січня,
суб'єкти господарювання
суб'єкти
5 квітня,
господарювання
5 липня,
5 жовтня

Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України
До
захисту райдержадміністрації, у Львівській області, 15 грудня
суб'єкти господарювання
суб'єкти
господарювання
Сектор з питань цивільного
Суб'єкти
До
захисту райдержадміністрації,
господарювання
15 грудня
органи місцевого

Продовження додатка
самоврядування
Мостиська метеостанція

1.15. Забезпечення органів місцевого самоврядування та населення
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. Забезпечення впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки
Сектор з питань цивільного
автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення захисту райдержадміністрації,
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах
суб'єкти господарювання
можливого ураження і персоналу таких об'єктів
об'єктів підвищеної небезпеки
2.2. Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до
Цех телекомунікаційних послуг
застосування технічних засобів системи оповіщення органів
№ 12 м. Мостиська
управління цивільного захисту та населення
2.3. Розроблення та здійснення комплексу організаційних і
практичних заходів щодо запобігання виникненню:
2.3.1. надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час пропуску
Мостиське управління водного
льодоходу, повені та паводків
господарства, сектор з питань
цивільного захисту
райдержадміністрації
2.3.2. пожеж у лісах та на сільськогосподарських угіддях протягом
Мостиське, Крукеницьке та
пожежонебезпечного періоду
Судововишнянське лісництва,
Мостиске військове лісництво,
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
сектор з питань цивільного
захисту райдержадміністрації
2.3.3. нещасних випадків з людьми на водних об'єктах
Сектор з питань цивільного
захисту райдержадміністрації,
РС ГУ ДСНС України у

Сектор з питань
цивільного захисту
райдержадміністрації

До
15 грудня

РС ГУ ДСНС України
До
у Львівській області 15 грудня

Сектор з питань
цивільного захисту
райдержадміністрації

До
15 грудня

Органи місцевого
самоврядування

Лютий травень

Органи місцевого
самоврядування, РС
ГУ ДСНС України у
Львівській області

Квітень жовтень

Органи місцевого
самоврядування

Квітень червень

Продовження додатка
4
Львівській області
2.3.4. надзвичайних ситуацій, пов'язаних з перевезенням небезпечних Залізнична станція Мостиська II
вантажів залізничним транспортом
ДТГО "Львівська залізниця"

2.3.5. надзвичайних ситуацій, пов'язаних з перевезенням небезпечних
вантажів автомобільним транспортом

Сектор з питань
До
цивільного захисту 15 грудня
райдержадміністрації,
РС ГУ ДСНС України
у Львівській області
Пустомитівська ДЕД, філія
Сектор з питань
До
"Яворівська ДЕД", РВ ГУ МВС цивільного захисту 15 грудня
України у Львівській області райдержадміністрації,
РС ГУ ДСНС України
Львівській області

2.4. Уточнення:
2.4.1. прогнозних даних (Паспортів ризиків) щодо ризиків виникнення
Органи місцевого
РС ГУ ДСНС України Січень надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
самоврядування, сектор з
у Львівській області
червень
(надалі - надзвичайна ситуація) на потенційно небезпечних
питань цивільного захисту
об'єктах і територіях
райдержадміністрації
2.4.2. переліку населених пунктів, об'єктів життєзабезпечення,
Мостиське управління водного
Органи місцевого
До
транспортної мережі та енергетики, які попадають, у разі
господарства, сектор з питань самоврядування, РС 15 грудня
проходження повені, в зону підтоплення (затоплення)
ГУ ДСНС України у
цивільного захисту
Львівській області
райдержадміністрації ,РС ГУ
ДСНС України у Львівській
області
2.4.3. переліку (реєстру) аварійних споруд і будівель (РАНО) на
Сектор з питань цивільного
Органи місцевого
Січень території району
захисту райдержадміністрації,
самоврядування,
березень
сектор інфраструктури та
суб'єкти
житлово-комунального
господарювання
господарства
райдержадміністрації
2.4.4. переліку суб'єктів господарювання, які можуть бути залучені до
Сектор з питань цивільного
Суб'єкти
До
проведення санітарної обробки людей і спеціальної обробки
захисту райдержадміністрації,
господарювання
15 грудня
техніки
РС ГУ ДСНС України у

Продовження додатка
Львівській області
Керівник хімічно- небезпечного Мостиська міська
До
об'єкту, сектор з питань
рада
28 лютого
цивільного захисту
райдержадміністрації
3. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту
3.1. Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації (із урахуванням
Сектор з питань цивільного РС ГУДСНС України Серпень розподілу функцій оперативного реагування на надзвичайні
захисту райдержадміністрації, у Львівській області вересень
ситуації)
органи місцевого
самоврядування
3.2. Участь у проведенні:
3.2.1. командно-штабних навчань з органами управління та силами
цивільного захисту Мостиської районної ланки Львівської
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту
(із залученням евакуаційних органів) щодо:
3.2.1.1. виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та
Лютий
Об'єктові комісії
Районна комісія з питань
паводків
техногенно-екологічної безпеки з питань ТЕБ і НС,
комісії
і надзвичайних ситуацій (надалі
- районна комісія з питань ТЕБ з питань евакуації,
і НС), районна комісія з питань служби цивільного
захисту, РС ГУ ДСНС
евакуації
України у Львівській
області
3.2.1.2. ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення
аварії
на хімічно небезпечному об'єкті
Сектор з питань цивільного Комісії з питань ТЕБ і Липень захисту райдержадміністрації, НС, комісії з питань вересень
РС ГУ ДСНС України у
евакуації, служби
Львівській області
цивільного захисту
2.4.5. обсягів забезпечення засобами індивідуального захисту
працюючого персоналу хімічно-небезпечних об'єктів

Продовження додатка
3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

4.1.
4.1.1.
4.1.1.

Районна комісія з питань ТЕБ і Комісії з питань ТЕБ і Жовтень
НС, служби
НС
цивільного захисту,
РС ГУ ДСНС України
у Львівській області
переведення районної ланки територіальної підсистеми єдиної
Районна комісія з питань ТЕБ і Комісії з питань ТЕБ і Квітень державної системи цивільного захисту з режиму функціонування
НС, служби
червень
НС
цивільного захисту,
в мирний час на режим функціонування в особливий період
сектор з питань
цивільного захисту
райдержадміністрації,
РС ГУДСНС України
у Львівській області
Організація та проведення:
зборів керівного складу цивільного захисту району щодо
Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України Січень лютий
підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2015
захисту райдержадміністрації, у Львівській області,
2016 року
році та визначення основних завдань в зазначеній сфері на 2016
органи місцевого
суб'єкти
рік
самоврядування
господарювання
(за
(за окремим списком) окремим
рішенням)
засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС (за окремим
Голова районної комісії з
Члени районної
До
питань ТЕБ і НС
комісії з питань ТЕБ і 15 грудня
планом)
НС, представники
суб'єктів
господарювання
(за окремим списком)
4. Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки
Проведення перевірки:
органів місцевого самоврядування та спеціалізованих служб
цивільного захисту щодо стану готовності до:
пропуску льодоходу, повені та паводків
Органи місцевого
Лютий Сектор з питань цивільного
виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

Продовження додатка
1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

4.1.4.
4.1.4.1.

4.1.4.2.

4.2.1.

4.3.

4.3.1
4.3.2

захисту райдержадміністрації,
самоврядування,
березень
РС ГУ ДСНС України у
спеціалізовані служби
Львівській області
цивільного захисту
початку літнього та зимового сезону відпочинку місць масового
Сектор з питань цивільного
Органи місцевого
Квітень відпочинку та оздоровлення населення на водних об'єктах (бази, захисту райдержадміністрації,
самоврядування,
червень
табори відпочинку тощо)
РС ГУ ДСНС України у
спеціалізовані служби
Львівській області
цивільного захисту
виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду
Сектор з питань цивільного
Органи місцевого Вересень самоврядування,
захисту райдержадміністрації,
жовтень
спеціалізовані
служби
РС ГУ ДСНС України у
цивільного захисту
Львівській області
стану протипожежного захисту та техногенної безпеки:
сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях
Сектор з питань цивільного Сільськогосподарські Травень збирання, перероблення
захисту райдержадміністрації,
підприємства,
серпень
і зберігання врожаю, заготівлі кормів, хлібоприймальних
РС ГУ ДСНС України у
господарства та
підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання
Львівській області
хлібоприймальні
зернових культур урожаю 2015 року
підприємства
закладів освіти та їх готовності до 2015/2016 навчального року
Сектор з питань цивільного
Липень Відділ освіти
захисту райдержадміністрації, райдержадміністрації серпень
РС ГУ ДСНС України у
Львівській області
Проведення перевірки стану готовності районної системи
Сектор з питань цивільного
Цех
Щомісяця
оповіщення до передачі сигналів оповіщення
захисту райдержадміністрації телекомунікаційних
(третя
середа
послуг № 12
місяця)
м. Мостиська
Позапланові перевірки стану дотримання вимог законодавства у
РС ГУ ДСНС України у
Суб'єкти
сфері пожежної та техногенної безпеки на об'єктах, які
Львівській області
господарювання
залучаються до проведення заходів під час святкування:
Великодніх свят
Квітень
Трійці
Червень

Продовження додатка
4.3.3. Дня Конституції
4.3.4. Дня Незалежності

Червень
Серпень

4.3.5. Новорічних і Різдвяних свят

Грудень

4.4.

Перевірка зовнішніх джерел протипожежного водопостачання

4.5.

Проведення комплексних перевірок стану готовності до
використання за призначенням захисних споруд цивільного
захисту (за окремим планом)

РС ГУ ДСНС України у
Львівській області, сектор з
питань цивільного захисту
райдержадміністрації
РС ГУ ДСНС України у
Львівській області

Органи місцевого
самоврядування

Квітеньжовтень

суб'єкти
До
господарювання 15 грудня
утримувачі захисних
споруд
4.6. Підготовка до проведення комплексної перевірки стану
Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та
захисту райдержадміністрації у Львівській області,
організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки в:
спеціалізовані служби
цивільного захисту
району, органи
місцевого
самоврядування,
суб'єкти
господарювання
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. Забезпечення направлення на функціональне навчання керівного
Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України За окремим
складу і фахівців органів місцевого самоврядування, структурних захисту райдержадміністрації у Львівській області, графіком
підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та
суб'єкти
організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного
господарювання
захисту, навчально-методичних центрах сфери цивільного
захисту (згідно з Планом комплектування)

Продовження додатка
5.1.1. Формування та надання заявок на підготовку керівного складу
Сектор з питань цивільного
цивільного захисту, інших управлінських кадрів та фахівців, на
захисту райдержадміністрації
яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, на
курсах навчально-методичного центру у 2016 році до
департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації
та Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Львівської області (письмово та електронною
поштою)
5.2. Участь в проведенні:
5.2.1. Дня цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних закладах,
Сектор з питань цивільного
Тижня знань
захисту райдержадміністрації
з основ безпеки життєдіяльності у професійно-технічних
навчальних закладах,
Тижня безпеки дитини у дошкільних навчальних закладах (за
окремим планом)
5.2.2. просвітницької роботи серед населення з питань запобігання
Сектор з питань цивільного
виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з особливо
захисту райдержадміністрації,
небезпечними і небезпечними інфекційними захворюваннями,
Мостиський районний
масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями)
лабораторний відділ відділу
лабораторного дослідження ДУ
"ЛОЛЦ" Держсанепідслужби у
Львівській області
5.2.3. шкільних, районних (міських), обласних та фінального етапів
РС ГУ ДСНС України у
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних
Львівській області
5.2.4. заходів щодо функціонування базових (опорних)
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів

5.3.

Проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи серед
населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та

РС ГУ ДСНС України
До
у Львівській області, 15 вересня
суб'єкти
господарювання

РС ГУ ДСНС України Квітень у Львівській області, травень,
жовтень відділ освіти
райдержадміністрації листопад
РС ГУ ДСНС України
До
у Львівській області 15 грудня

Сектор з питань
Лютий цивільного захисту
вересень
райдержадміністрації
Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України
До
захисту райдержадміністрації у Львівській області, 15 грудня
відділ освіти
райдержадміністрації
Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України
До
захисту райдержадміністрації у Львівській області, 15 грудня

Продовження додатка
підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях (за окремим планом)

відділ освіти
райдержадміністрації

6. Виставкові, суспільні та інші заходи
у сфері цивільного захисту
6.1.
6.2.

Участь у проведенні:
Організація та проведення виїзних нарад керівника
райдержадміністрації у містах та селах району з вирішення
проблемних питань щодо захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій (за окремим планом)

6.38. Взяти участь у впровадженні заходів із запобігання, локалізації
та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру, налагодження міжнародної співпраці у сфері
пожежно-рятувальної справи з Республікою Польща

Керівник апарату райдержадміністрації

Керівники
До
структурних
15 грудня
підрозділів
райдержадміністрації,
керівники
спеціалізованих
служб цивільного
захисту
(за списком)
Сектор з питань цивільного РС ГУ ДСНС України
До
захисту райдержадміністрації у Львівській області 15 грудня
Сектор з питань цивільного
захисту райдержадміністрації

Н. І. Голуб

