
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

Л/ Біловодськ №

Про затвердження плану основних 
заходів цивільного захисту 
Біловодського району на 2019 рік

Керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 27 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», відповідно до статті 19, пункту 5 
частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 
Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №11,  пункту 5 
Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного 
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 
№ 626, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 
№ 1076-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 
2019 рік», зобов’язую:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Біловодського 
району на 2019 рік (далі -  районний план заходів), що додається.

2. Рекомендувати виконавчому комітету селищної ради розробити і 
затвердити відповідні місцеві плани основних заходів цивільного захисту.

3. Виконавцям районного плану заходів надавати інформацію про хід 
виконання Плану до райдержадміністрації для узагальнення: за перше півріччя 
- до 30.06.2019 року, за рік - до 25.12.2019 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови, 
в.о. голови райдержадміністрації В.МУРАТОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

План (
основних заходів цивільного захисту Біловодського району на 2019 рік

№ Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту
1. Продовження технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту
Райдержадміністрація, виконком селищної ради, 
підприємства, установи, організації комунальної та 
приватної власності

до 15 грудня

2. Коригування планів евакуації населення (у тому 
числі в частині визначення заходів щодо організації 
інформування (оповіщення), евакуації, надання 
допомоги особам з інвалідністю, зокрема з 
порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового 
апарату, з розумовими і психічними порушеннями, 
та іншим маломобільним групам населення; у тому 
числі тих, які перебувають у закладах охорони 
здоров’я, освіти та соціального захисту), а також 
матеріальних і культурних цінностей у разі 
виникнення збройних конфліктів

Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), 
райдержадміністрація, виконком селищної ради (за 
згодою)

до 15 грудня

3. Організація заходів з поповнення, використання, 
завершення проведення технічної інвентаризації 
утримання Фонду захисних споруд цивільного захисту 
відповідно до вимог, визначених законодавством

Райдержадміністрація, виконком селищної ради, 
Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області

до 25 грудня

4. Забезпечення розвитку загальнодоступних 
інформаційних ресурсів, надання та оприлюднення 
інформації про Фонд захисних споруд цивільного 
захисту в засобах масової інформації, на офіційних 
веб-сайтах райдержадміністрації та виконкому 
селищної ради

Райдержадміністрація, виконком селищної ради 
(за згодою), Біловодський МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області (за згодою)

до 25 грудня

5. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що Управління економічного розвитку і торгівлі до 25 грудня



№ Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

провадять діяльність в особливий період райдержадміністрації, виконком селищної ради 
(за згодою), Біловодський МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області (за згодою)

6. Надання методичної допомоги підприємствам, 
установам та організаціям щодо підготовки до осінньо- 
зимового періоду

Райдержадміністрація, виконком селищної ради 
(за згодою), Біловодський МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області (за згодою)

вересень-
жовтень

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та
засобів єдиної державної системи цивільного захисту

7. Організація та проведення командно-штабного 
навчання з органами управління та силами цивільного 
захисту районної ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту (з 
практичним відпрацюванням заходів щодо ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру)

Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), 
райдержадміністрація, спеціалізовані служби 
цивільного захисту району, виконком селищної 
ради (за згодою)

червень

8. Проведення штабних тренувань з органами управління 
та силами цивільного захисту районної ланки 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту щодо:
1) відпрацювання практичних дій під час виникнення 
надзвичайних ситуацій у період проведення виборів 
Президента України 2019 року

Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), 
райдержадміністрація, спеціалізовані служби 
цивільного захисту району, виконком селищної 
ради (за згодою), Біловодський ВП ГУНП в 
Луганській області

19 березня

2) виконання завдань під час пропуску льодоходу, 
повені та паводків

Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), 
райдержадміністрація, спеціалізовані служби 
цивільного захисту району, виконком селищної 
ради (за згодою)

березнь



№ Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

3) виконання завдань у складних умовах осінньо- 
зимового періоду

Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), 
райдержадміністрація, спеціалізовані служби 
цивільного захисту району, виконком селищної 
ради (за згодою)

жовтень

9. Участь у проведенні:
1) штабних тренувань з органами управління 
цивільного захисту ланок територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту (із 
залученням органів з евакуації) щодо переведення цих 
ланок з режиму функціонування в мирний час на 
режим функціонування в особливий період

Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), 
райдержадміністрація, спеціалізовані служби 
цивільного захисту району, виконком селищної 
ради (за згодою)

до 15 грудня

2) штабних тренувань з органами управління 
цивільного захисту ланок територіальних підсистем 
єдиної державної системи цивільного захисту шодо 
виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру

Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), 
райдержадміністрація, спеціалізовані служби 
цивільного захисту району, виконком селищної 
ради (за згодою)

лютии-
жовтень

Зї спеціальних навчань (тренувань4) Формувань 
цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного 
захисту шодо ліквідації надзвичайних ситуацій 
пов’язаних з пожежами в природних екосистемах

спеціалізовані служби цивільного захисту району квітень-
травень

4) спеціальних навчань (тренувань) Формувань 
цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного 
захисту шодо виконання завдань у складних умовах 
осінньо-зимового періоду

спеціалізовані служби цивільного захисту району вересень-
жовтень

10. Здійснення комплексу заходів із запобігання 
виникненню:

1) пожеж у лісах та на сільськогосподарських 
угіддях протягом пожежонебезпечного періоду

ДП «Біловодське лісомисливське господарство» (за 
згодою), Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), управління 
агропромислового розвитку, головний спеціаліст з 
питань цивільного захисту райдержадміністрації

квітень-
жовтень



№ Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), Біловодський ВП 
ГУНП в Луганській області (за згодою), головний 
спеціаліст з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації

травень-
серпень

11. Виконання протиепідемічних, протиепізоотичних 
заходів щодо попередження виникнення найбільш 
небезпечних інфекційних захворювань серед людей, 
сільськогосподарських та диких тварин

управління Держпродспоживслужби в 
Біловодському районі (за згодою), управління АПР 
райдержадміністрації, Біловодський МРВ ГУ 
ДСНС України у Луганській області (за згодою), 
виконком селищної ради (за згодою)

протягом
року

Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту
12. Проведення перевірок виконкому селищної ради, 

підприємств, установ та організацій щодо стану 
готовності до:
- виконання завдань у складних умовах осінньо- 
зимового періоду

Райдержадміністрація разом з Біловодським МРВ 
ГУ ДСНС України у Луганській області (за 
згодою)

вересень-
жовтень

- пропуску льодоходу, повені та паводків Райдержадміністрація разом з Біловодським МРВ 
ГУ ДСНС України у Луганській області (за 
згодою)

лютии-
березень

- обладнання місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах

Райдержадміністрація разом з Біловодським МРВ 
ГУ ДСНС України у Луганській області (за 
згодою)

травень-
червень

13. Проведення перевірок автоматизованої системи 
централізованого оповіщення області:
- без запуску електросирен СЛД № 2 смт Біловодськ РЦТ 341 ХФ ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою), головний спеціаліст з 
питань ЦЗ райдержадміністрації

16 січня. 
20 березня,
17 квітня.
19 червня, 
17 липня.
18вересня. 
16 жовтня,



№ Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

18 грудня
- із можливим запуском електросирен СЛД № 2 смт Біловодськ РЦТ 341 ХФ ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою), головний спеціаліст з 
питань ЦЗ райдержадміністрації

20 лютого.
15 травня.
21 серпня. 
20 листопада

14. Перевірки виконання підрозділами ПАТ «Укртелеком», 
розташованими на території району, регламентних 
робіт на апаратурі оповіщення

спеціаліст з питань ЦЗ райдержадміністрації щомісяця, за
окремим
планом

15. Проведення перевірок стану протипожежного захисту 
та техногенної безпеки:

підприємств, що належать до сфери управління 
місцевих підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, комунальних та інших підприємств, установ, 
організацій, шо мають у віданні ліси і 
сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного 
захисту в пожежонебезпечний період

ДП «Біловодське лісомисливське господарство» 
(за згодою), Біловодський МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області (за згодою), 
управління агропромислового розвитку, головний 
спеціаліст з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації

квітень-
червень

сільськогосподарських підприємств та господарств у 
місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, 
заготівлі кормів

Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), управління 
агропромислового розвитку райдержадміністрації

червень - 
серпень

16. Контроль за станом готовності місцевих систем 
централізованого оповіщення, спеціальних, локальних 
та об'єктових систем оповіщення з доведенням до 
відома населення навчальної інформації у сфері 
цивільного захисту через засоби масової інформації

СЛД № 2 смт Біловодськ РЦТ 341 ХФ ПАТ 
«Укртелеком» (за згодою), головний спеціаліст з 
питань ЦЗ райдержадміністрації

листопад

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
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17. Проведення навчання керівного складу і фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією заходів 
цивільного захисту, в навчально-методичних центрах 
сфери цивільного захисту

Біловодський МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), 
райдержадміністрація, виконком селищної ради, 
спеціалізовані служби цивільного захисту району

до 25 грудня

18. Подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації заявок та пропозицій до проекту 
плану комплектування Навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Луганської області слухачами з функціонального 
навчання

Райдержадміністрація, спеціалізовані служби 
цивільного захисту

01 жовтня

19. Організація та проведення:
1) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ 
безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у 
закладах загальної середньої, професійної (професійно- 
технічної) та дошкільної освіти

Відділ освіти виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради Біловодський МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області (за згодою)

квітень-
ттвень.
жовтень-
листопад

2) серед населення просвітницької роботи із 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з небезпечними інфекційними 
захворюваннями, масовими неінфекційними 
захворюваннями (отруєннями)

управління Держпродспоживслужби в 
Біловодському районі (за згодою), Біловодський 
МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області (за 
згодою), виконком селищної ради (за згодою)

до 15 
грудня

3) заходів з популяризації культури безпеки 
життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом 
проведення шкільних, районних (міських), обласних та 
всеукраїнських змагань «Школа безпеки», навчально - 
тренувальних зборів і організації навчальних таборів

Відділ освіти виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради, Біловодський МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області (за згодою)

до 15 
грудня

4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. 
Допомогти» та «Герой-рятувальник року»

Відділ освіти виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради Біловодський МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області (за згодою)

до 15 
грудня

Керівник апарату райдержадміністрації Н.БУДОВСЬКА


