
                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                                             Голова районної державної адміністрації, 

                                                                                                                                             начальник цивільного захисту району 

 

                                                                                                                                                                                       В.М.АНІКЕЄНКО  

                                                                                                                                            „ _30_”   травня  2013  року 
                                                                          

 

ПЛАН 
усунення недоліків виявлених у ході  проведення 15-16 травня 2013 року командно-штабного навчання з  органами 

управління цивільного захисту Вінницького району за темою: “Захист населення і території району від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. Переведення цивільного захисту району з мирного на воєнний стан.” 
 
 

№  

з/п 
Заходи 

Відповідальні за  

виконання 
Залучаються  

Терміни 

проведення 

Відмітка про 

виконання 

1 

Проаналізувати Узагальнені матеріали 

щодо підсумків проведення командно-

штабного навчання (далі – КШН) та 

детально підвести підсумки з 

учасниками КШН 

1. Голова  районної комісії з 

питань ТЕБ та НС 

2. Начальники районних 

спеціалізованих служб ЦЗ, 

сільські та селищні голови, 

керівники установ та 

організацій 

 

1. Начальники районних 

спеціалізованих служб ЦЗ, 

керівники установ та організацій, 

сільські та селищні голови, 

розрахунок Кризового центру 

РДА. 

2. Учасники КШН. 

1. до 31.05 

2. до 04.06 

 

2 

Доопрацювати (уточнити), враховуючи 

досвід КШН,  всі плани реагування на 

надзвичайні ситуації та плани взаємодії  

 

1. Начальник відділу ЦЗ РДА 

Ілик О.С.  

2. Начальники районних 

спеціалізованих служб ЦЗ, 

сільські та селищні голови, 

керівники установ та 

організацій 

 

1. Начальники районних 

спеціалізованих служб ЦЗ, сільські 

та селищні голови, керівники 

установ та організацій 

2. Спеціально призначені особи з 

питань ЦЗ районних 

спеціалізованих служб ЦЗ, 

виконкомів сільських та селищних 

рад, підприємств, установ та 

організацій 

До30.06  



  

 

3 

Внести корективи у документи комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 

 

Начальник відділу ЦЗ РДА 

Ілик О.С.  

 

Секретар та члени районної комісії 

з питань ТЕБ та НС 

Протягом 5 

днів після 

затвердження 

нових щтатів 

РДА 
 

 

4 

Доопрацювати (розробити) календарні 

плани дій у разі можливого 

радіаційного забруднення території 

району 

 

1. Начальник відділу ЦЗ РДА 

Ілик О.С.  

2. Начальники районних 

спеціалізованих служб ЦЗ, 

сільські та селищні голови, 

керівники установ та 

організацій 
 

1. Начальники районних 

спеціалізованих служб ЦЗ, сільські 

та селищні голови, керівники 

установ та організацій 

2. Спеціально призначені особи з 

питань ЦЗ районних 

спеціалізованих служб ЦЗ, 

виконкомів сільських та селищних 

рад, підприємств, установ та 

організацій 
 

До 30.06  

5 

Провести, з метою поглибленого 

вивчення існуючої нормативно-правової 

бази у сфері цивільного захисту, заняття 

з керівниками, які входять до складу 

органів управління Вінницької районної 

ланки обласної територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ 
 

Начальник відділу ЦЗ РДА 

Ілик О.С.  

 

Керівники, які входять до складу 

органів управління Вінницької 

районної ланки обласної 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 

11.06 

  

 

6 

Встановити на території водопровідної 

насосної станції ІІІ підйому 

«Вишенька» ВОКВП ВКГ 

„Вінницяводоканал” електросирену 

типу С-40 
 

Директор ВОКВП ВКГ 

„Вінницяводоканал” 

Працівники ВОКВП ВКГ 

„Вінницяводоканал” 

До 30.07  

7 

Вжити заходи щодо забезпечення 

особового складу служби охорони 

громадського порядку ізолюючими 

засобами індивідуального захисту для 

Начальник Вінницького РВ  

УМВСУ у Вінницькій області 

полковник міліції Сидоренко 

В.М. 

 Особовий склад Вінницького РВ  

УМВСУ у Вінницькій області,  

Керівництво ВОКВП ВКГ 

„Вінницяводоканал” та ТОВ 

Червень 

 - липень 

 



  

дій у можливих зонах ураження 

отруйними речовинами (хлор та аміак) 

 „Алекс ГК” 

8 

Провести роботу щодо дообладнання 

запасного пункту управління районної 

державної адміністрації в смт. 

Вороновиця необхідними засобами 

зв’язку, майном та документацією 

 

Начальник відділу ЦЗ РДА 

Ілик О.С. 

Начальник районної 

спеціалізованої служби 

оповіщення та зв’язку  

ПоланськийМ.В., директор ПТУ № 

14 Нагорний В.М. 

До 30.07  

9 

Провести показове тренування щодо 

розгортання збірного евакопункту (ЗЕП) 

та приймального евакопункту (ПЕП) в 

с. Медвідка та с. Лаврівка  

 

Голова районної евакуаційної 

комісії 

Особовий склад ЗЕП с. Медвідка 

та ПЕП с. Лаврівка, члени 

районної евакуаційної комісії, 

сільський голова  та начальники 

ЗЕП с. Дорожного, селищний 

голова та начальник ПЕП смт. 

Стрижавкка  

 

20.06  

10 

Уточнити (розробити) необхідну 

документацію на збірних (ЗЕП) та 

приймальний (ПЕП) евакопунктах. 

Дообладнати евакопункти необхідним 

майном. 

 

Сільські голови с. Дорожне та 

с. Лаврівка, селищний голова 

смт. Стрижавка 

Начальники та особовий склад 

ЗЕП та ПЕП 

До 26.06  

11 

Провести заняття з особовим складом 

евакуаційних пунктів 

 

Сільські голови с. Дорожне та 

с. Лаврівка, селищний голова 

смт. Стрижавка 

 

Начальники та особовий склад 

ЗЕП та ПЕП  

До 26.06  

12 

Розробити для мешканців населених 

пунктів Медвідка та Дорожне пам’ятки 

щодо дій в разі виникнення нештатної 

ситуації на 48 арсеналі Збройних Сил 

України 

 

Начальник відділу ЦЗ РДА 

Ілик О.С.  

 

Надають допомогу фахівці УЦЗ 

ОДА 

До 15.06  

13 
Довести до мешканців населених 

пунктів Медвідка та Дорожне пам’ятки 

Сільські голови с. Дорожне та 

с. Лаврівка, селищний голова 

Виконавчий комітет До 30.06  



  

щодо дій в разі виникнення нештатної 

ситуації на 48 арсеналі Збройних Сил 

України 

смт. Стрижавка 

 

14 

Уточнити схему оповіщення керівного 

складу органів управління цивільного 

захисту району 

1. Начальник відділу ЦЗ РДА 

Ілик О.С.  

2. Начальники районних 

спеціалізованих служб ЦЗ, 

сільські та селищні голови, 

керівники установ та 

організацій 

 

Органи управління та структурні 

підрозділи районної ланки 

територіальної підсистеми 

цивільного захисту 

До 10.06  

 

15 
Уточнити розподіл обов’язків в групі 

напрямківців Кризового центру 

Начальник відділу ЦЗ РДА 

Ілик О.С.  

 

Особовий склад Кризового центру До 20.06  

16 

Доукомплектувати формування 

санітарно-епідемічної спеціалізованої 

служби ЦЗ необхідними засобами 

захисту та майном 

 

Начальник санітарно-

епідемічної спеціалізованої 

служби ЦЗ Браніцький О.О. 

Особовий склад служби До 30.06  

 

Начальник відділу цивільного захисту 

районної державної адміністрації                                                                                                         О.С. ІЛИК 

 

 


