
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
 

08.02.2017                    №  24 
 
 
Про План основних заходів 
цивільного захисту Миргородської 
районної ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи  
цивільного захисту на 2017 рік 
 
 

Відповідно до  статей 6, 13, 27, 31 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 130 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 9-р «Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту на 2017 рік»,  розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 27.01.2017 № 59 «Про затвердження Плану 

основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2017 рік»: 

 1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Миргородської 

районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2017 рік (далі – План заходів), що додається. 

2. Зобов’язати структурні підрозділи районної державної адміністрації,  

рекомендувати сільським, селищним головам до 15.02.2017 підбити підсумки 

виконання заходів цивільного захисту у 2016 році, розробити та затвердити 

відповідні плани заходів на 2017 рік. 

 3. Відповідальним виконавцям про виконання Плану заходів інформувати 

сектор містобудування архітектури та з питань цивільного захисту населення 

районної державної адміністрації    що півроку до 01.07.2017  та  01.10.2017  для 

узагальнення та інформування управління  з питань  цивільного захисту 

обласної державної адміністрації до 10.07.2016, до 10.01.2017.  
          4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 24.02.2016 №  34 «Про  затвердження 
Плануосновних заходів цивільного захисту Миргородської територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2016 рік». 
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації відповідно до функціональних 

повноважень. 

 

           Голова  

районної державної 

     адміністрації                       Ю. КОВАЛЕНКО                                                           



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

                                                                                                                                              08.02.2017   № 24 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Миргородської районної ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту на 2017 рік 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за проведення Залучаються 

Термін 

проведення 

Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Здійснення організаційних заходів 

щодо впровадження системи екстреної 

допомоги населенню району за єдиним 

телефонним номером 112, у тому числі  

створення та впровадження системи 

екстреної допомоги населенню за 

єдиним телефонним номером 112. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, районний 

центр телекомунікацій № 333  м. 

Миргород Полтавської філієї ПАТ 

„Укртелеком”. 

 

Райдержадміністрація, 

районна рада. 

До 15 грудня. 

2. Залучення до оповіщення населення 

операторів телекомунікацій, телера-

діоорганізацій шляхом підключення 

технічних засобів мовлення до 

автоматизованих систем централізо-

ваного оповіщення з установленням 

спеціального обладнання для 

автоматизованої передачі сигналів та 

повідомлень про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, районний 

центр телекомунікацій № 333  м. 

Миргород Полтавської філієї ПАТ 

„Укртелеком”. 

 

Райдержадміністрація, 

районна рада, 

В.Сорочинська 

територіальна громада, 

сільські, селищні ради. 

До 15 грудня. 

3. Продовження проведення технічної 

інвентаризації/списання, зняття з 

Районна комісія з організації 

заходів, пов’язаних з проведення 

Підприємства 

(установи, організації) 

До 15 грудня. 



 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за проведення Залучаються 

Термін 

проведення 

обліку захисних споруд цивільного 

захисту комунальної та приватної 

форми власності, що підлягають 

списанню (тобто зруйновані, 

ліквідовані, відсутні за фактом тощо). 

технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту, комісія 

із визначення стану захисних споруд 

цивільного захисту.  

власники захисних 

споруд цивільного 

захисту, ДКП «Мирго-

родтехінвентаризація». 

4. Забезпечення медичних формувань 

центру екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф лікарськими 

засобами, необхідним обладнанням та 

виробами медичного призначення. 

Миргородська ЦРЛ, КЗ 

«Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

Райдержадміністрація, 

районна рада. 

До 15 грудня. 

5. Завершення оснащення закладів 

охорони здоров’я відповідного 

профілю функціонування, у структурі 

яких є реанімаційні та хірургічні 

блоки, пологові відділення, палати 

інтенсивної терапії, тощо автономними 

джерелами електропостачання. 

Миргородська ЦРЛ, КЗ 

«Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

Райдержадміністрація, 

районна рада. 

До 15 грудня. 

Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

6. Ведення реєстру потенційно 

небезпечних об’єктів Миргородського 

району. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області,  комісія з 

питань ТЕБ і НС 

райдержадміністрації. 

Райдержадміністрація. До 15 грудня. 

7. 

 

 

 

 

 

Розроблення та здійснення комплексу 

організаційних і практичних заходів 

щодо запобігання виникненню: 

 

1) надзвичайних ситуацій (зменшення 

втрат) під час пропуску льодоходу, 

повені та паводків; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області. 

Райдержадміністрація, 

районна рада. 

Лютий-

травень. 



 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за проведення Залучаються 

Термін 

проведення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) пожеж у лісах та 

сільськогосподарських угіддях 

протягом пожежонебезпечного 

періоду; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області. 

Райдержадміністрація, 

районна рада. 

Квітень-

жовтень. 

3) нещасних випадків з населенням 

району на водних об’єктах; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області. 

Райдержадміністрація, 

районна рада, КП 

«Рятувально-водолазна 

служба Полтавської 

обласної ради». 

ІІ, III 

квартали. 

4) надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

перевезенням небезпечних вантажів 

залізничним та автомобільним 

транспортом. 

 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, адміністрація 

залізничного транспорту, 

державного підприємства «Південна 

залізниця». 

Райдержадміністрація, 

районна рада. 

До 15 грудня. 

8. Забезпечення та здійснення контролю 

за техногенною і пожежною безпекою 

арсеналів, баз (складів) озброєння, 

ракет, боєприпасів, інших 

вибухопожежо-небезпечних об’єктів 

Збройних Сил України, уточнення та 

подання місцевим органам виконавчої 

влади розрахунків зон можливого 

ураження внаслідок вибуху 

вибухонебезпечних предметів, які 

зберігаються на зазначених об’єктах. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області. 

 

 

 

 

 

 

Командири військових 

частин МО ВПС 

України, 

райдержадміністрація, 

районна рада. 

До 15 грудня. 



 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за проведення Залучаються 

Термін 

проведення 

9. Здійснення організаційних заходів з 

безпечного проведення Національного 

Сорочинського ярмарку. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

 

Райдержадміністрація, 

районна рада, ТОВ 

«Сорочинський ярма-

рок», Великосоро-

чинська громада.  

Липень- 

серпень. 

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, 

сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

10. Уточнення планів реагування на 

надзвичайні ситуації (місцевого та 

об’єктового рівнів), інструкцій щодо 

дій персоналу суб’єкта господарю-

вання у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій для суб’єктів 

господарювання з чисельністю 

персоналу 50 осіб і менше. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

 

Спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

суб’єкти господарю-

вання. 

Лютий-

березень. 

11. Участь у організації підготовки до 

проведення у червні 2015 року 

командно-штабного навчання з 

органами управління та силами 

цивільного захисту Полтавської 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту 

(з розгортанням і проведенням 

тактичних навчань зведеного загону з 

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків і гасіння великих пожеж). 

Керівний склад органів управління 

та сил цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного 

захисту, спеціалізованих служби 

цивільного захисту, підприємств, 

установи і організацій.  

Органи управління та 

сили цивільного захисту 

територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту, 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

підприємства, установи, 

організації. 

Березень- 

червень. 



 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за проведення Залучаються 

Термін 

проведення 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення: 
 

 

1) штабних тренувань з органами 

управління та силами територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту щодо:  

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

 

Райдержадміністрація, 

районна рада, 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту. 

 

виконання завдань під час пропуску 

льодоходу, повені та паводків; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

 

Райдержадміністрація, 

районна рада, 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту. 

Жовтень. 

переведення територіальної підсис-

теми єдиної державної системи цвіль-

ного захисту з режиму функціонування 

в мирний час на режим 

функціонування в особливий період; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

 

Райдержадміністрація, 

районна рада, 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту. 

Листопад. 

виконання завдань у складних умовах 

осінньо-зимового періоду; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

 

Райдержадміністрація, 

районна рада, спеціалі-

зованої служби цивіль-

ного захисту 

Грудень. 

2) спеціальних навчань-(тренувань) 

формувань цивільного захисту 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту: 

Керівник спеціалізованої служби 

цивільного захисту.  

Керівний склад і 

фахівці спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту. 

 

протипожежна - - Жовтень. 

охорони громадського порядку - - Листопад. 

медичної служби - - Вересень. 



 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за проведення Залучаються 

Термін 

проведення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оповіщення і зв’язку - - Жовтень. 

3) спеціальних об’єктових навчань  

питань цивільного захисту; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

 

Райдержадміністрації, 

керівники суб’єктів 

господарювання, 

члени комісії з питань 

надзвичайних ситуацій.  

Згідно з 

графіком 

(планом-

графіком).  

4) спеціальних об’єктових тренувань  

питань цивільного захисту; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

 

Керівний склад і фахів-

ці, діяльність яких 

пов’язана з організа-

цією заходів з цвіль-

ного захисту суб’єкта 

господарювання,  

служби цивільного 

захисту. 

Згідно з 

графіком 

(планом-

графіком) 

проведення  

спеціальних 

об’єктових 

тренувань. 

5) спеціального тренування з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій на 
арсеналах, базах (складах) озброєння, 
ракет, боєприпасів  у в/ч А 1356 ВПС 
МО України. 

Начальник Миргородського, 

військового гарнізону спільно з 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області. 

Командир  в/ч А 1356 
ВПС МО України. 

 

За окремим 

планом. 

Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту 

13. 

 

 

 

 

 

Проведення: 
 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

 

 

Райдержадміністрації, 

керівники суб’єктів 

господарювання. 

 

 

2) перевірки  органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ 
та організацій щодо стану готовності 
до: 



 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за проведення Залучаються 

Термін 

проведення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пропуску льодоходу, повені та 
паводків; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Райдержадміністрація, 

керівники суб’єктів 

господарювання. 

Лютий-
березень. 

початку сезону відпочинку,  місць 

масового відпочинку населення на 

водних об’єктах;  

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

керівники суб’єктів 

господарювання. 

Травень-
червень. 

виконання завдань за призначенням у 
складних умовах осінньо-зимового 
періоду; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Райдержадміністрація, 

керівники суб’єктів 

господарювання. 

Вересень-
жовтень. 

3) перевірки стану готовності:     

комунальних, об’єктових аварійно-

рятувальних служб і формувань, а 

також аварійно-рятувальних служб; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Комунальні, аварійно-

технічні та інші 

формування. 

Листопад- 

грудень. 

проведення перевірки стану 

протипожежного захисту та 

техногенної безпеки: 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Райдержадміністрація, 

сільськогосподарські 

підприємства. 

Травень. 

об’єктів суб’єктів господарювання з 

високим ступенем ризику від 

провадження господарської діяльності; 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Суб’єкти господарюван-

ня з високим ступенем 

ризику від провадження 

господарської діяльності. 

За окремим 

планом. 

сільськогосподарських підприємств та 

господарств у місцях збирання, 

перероблення і зберігання врожаю, 

заготівлі кормів, хлібоприймальних 

підприємств та їх готовності до 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністраці 

Райдержадміністрація, 

сільськогосподарські 

підприємства та фер-

мерські господарства. 

Травень- 

серпень. 



 

№ 
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Термін 

проведення 

 

 

 

 

 

 

прийняття і зберігання зернових 

культур урожаю 2017 року; 

закладів освіти та їх готовності до 

2017/18 навчального року. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Шкільні та дошкільні  

навчальні заклади. 

Липень –

серпень. 

Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту, та населення діям у надзвичайних ситуаціях: 

14. Проведення функціонального навчання 

керівного складу та фахівців місцевих 

органів виконавчої влади, виконавчих 

органів рад, підприємств, установ та 

організацій в навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Полтавської області. 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Полтавської 

області, райдержадміністрація. 

Райдержадміністрація, 

районна рада, 

підприємства, установи 

та організації. 

За окремим 

планом 

(вересень). 

15. Організація та проведення у 

загальноосвітніх, професійно-

технічних та дошкільних навчальних 

закладах Дня цивільного захисту, 

Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки 

дитини. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Райдержадміністрація, 

загальноосвітні та 

дошкільні навчальні 

заклади. 

Квітень-

травень, 

жовтень- 

листопад. 

16. Організація просвітницької роботи 

серед населення з питань запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з  небезпечними і 

небезпечними інфекційними 

захворюваннями. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Райдержадміністрація, 

районна рада. 

До 15 грудня. 

17. Проведення шкільних, районних,  Миргородський РВ ДСНС України у Райдержадміністрації, лютий – 



 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за проведення Залучаються 

Термін 

проведення 

етапів Всеукраїнського фестивалю 

дружин юних пожежних.  

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

підприємства, установи 

та організації. 

Вересень. 

 

18. Проведення шкільних, районних  

заходів з формування культури 

безпеки життєдіяльності серед дітей і 

молоді та змагань за програмою 

«Школа безпеки». 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Команди району. До 15 грудня. 

19. Створення циклу тематичних 

телевізійних та радіопередач, сюжетів 

соціальної реклами з основних вимог 

безпеки життєдіяльності з 

урахуванням аудиторії, на яку 

розраховані ці програми. 

Миргородський РВ ДСНС України у 

Полтавській області, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. 

Райдержадміністрація, 

районна рада, КП 

«Інформаційний центр 

Миргородщина». 

До 15 грудня. 

 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації                                                                                                                                В.М. Хоменко 
  


