
                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                                                                                             розпорядження  голови    районної   

                                                                                                                                                                                             державної адміністрації  

                                                                                                                                                                                             від 10 січня 2013 року  №  6 

 

П  Л  А  Н 

основних заходів  цивільного захисту  Вінницького району на 2013 рік 
 

№  

з/п 
Заходи 

Відповідальні за  

проведення (виконання) 
Залучаються (навчаються) 

Терміни 

проведення 

 

1. Заходи щодо визначення стану готовності органів управління , сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної  

системи цивільного захисту до дій за призначенням 

 

1.1. 

Участь  у перевірках відповідно до  плану 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій: 

   стану протипожежного захисту: 

- сільськогосподарських підприємств та фе-

рмерських господарств у місцях збирання, 

перероблення і зберігання врожаю, заготівлі 

кормів; 

- закладів освіти та підготовки до навчаль-

ного 2013/2014 року; 

- хлібоприймальних підприємств та їх гото-

вності до прийняття та зберігання зернових 

культур урожаю 2013 року. 

  Місцевих органів виконавчої влади, орга-

нів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій щодо стану готовно-

сті: 

-    до весняного льодоходу, повені та паво-

дків; 

Перший заступник голови  

райдержадміністрації - голова 

районної комісії  

з питань техногенно-

екологічної безпеки та  

надзвичайних ситуацій  

 

Органи управління та структурні під-

розділи районної ланки територіальної 

підсистеми цивільного захисту 

 

 

 

Червень –  

серпень 

 

Липень –  

серпень 

 

Травень-

липень 

 

 

 

 

 

Лютий –  

березень 

Квітень –  
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-  місць масового відпочинку та оздоров-

лення громадян; 

-    до роботи (дій) в осінньо-зимовий пері-

од; 

- державних, комунальних, об’єктових ава-

рійно-рятувальних служб і формувань, ава-

рійно-рятувальних служб громадських ор-

ганізацій до дій за призначенням; 

- підприємств центральних органів вико-

навчої влади, комунальних та інших підп-

риємств, установ, організацій, що мають у 

віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, 

до їх протипожежного захисту у  пожежо-

небезпечний період; 

- до використання за призначенням систем 

централізованого оповіщення (комплексної) 

загальнодержавної, регіональних із дове-

денням до населення навчальної інформації 

у сфері цивільного захисту через засоби ма-

сової інформації. 

травень 

Вересень – 

жовтень 

Березень –  

червень 

Листопад – 

грудень 

 

Квітень –  

червень 

 

 

 

 

Листопад 

2. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

2.1. 

  Засідання районної комісії з питань техно-

генно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

Голова районної комісії  

з питань техногенно-

екологічної безпеки та  

надзвичайних ситуацій 

 Члени комісії, керівники районних 

установ та організацій,  голови сільсь-

ких та селищних рад  

За планом ро-
боти комісії з 

питань  
техногенно-
екологічної 
безпеки та 

надзвичайних 
ситуацій   
області 

2.2.     Засідання районної евакуаційної комісії 
Голова районної  

евакуаційної комісії 

 

   Члени районної евакуаційної комісії 

За планом 

роботи район-
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 ної евакуацій-

ної комісії 

2.3. 

Забезпечення впровадження на об'єктах пі-

двищеної небезпеки систем виявлення за-

грози надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру і локальних сис-

тем оповіщення населення у зонах можли-

вого ураження та персоналу таких об'єктів 

Перший заступник голови  

райдержадміністрації - голова 

районної комісії  

з питань техногенно-

екологічної безпеки та  

надзвичайних ситуацій  

 

Районний підрозділ ДСУзНС, відділ ЦЗ 

РДА спільно з підприємствами, устано-

вами та організаціями 

Протягом 

року 

2.4. 

Розроблення та здійснення комплексу орга-

нізаційних і практичних  заходів щодо за-

побігання виникненню: 

   

2.4.1. 
Надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) 

під час льодоходу, повені та паводків  

Перший заступник голови  

райдержадміністрації –  

голова районної комісії  

з питань техногенно-

екологічної безпеки та  

надзвичайних ситуацій  

 

Районний підрозділ ДСУзНС, відділ ЦЗ 

РДА, голови сільських та селищних рад, 

керівники підприємств, установ та ор-

ганізацій 

Лютий – 

травень 

2.4.2. 

 Пожеж в лісах та сільськогосподарських 

угіддях у пожежонебезпечний період 
 

 

Начальник управління агроп-

ромислового розвитку 

 райдержадміністрації 

Лісомисливські господарства району (за 

згодою), районний підрозділ ДСУзНС, 

відділ ЦЗ РДА, управління агропромис-

лового розвитку райдержадміністрації 

 

Квітень –  

жовтень 

2.4.3. 
Нещасних випадків з людьми на водних 

об’єктах  

Перший заступник голови  

райдержадміністрації – 

 голова районної комісії  

з питань ТЕБ та НС 

 

Районний підрозділ ДСУзНС, відділ ЦЗ 

РДА, голови сільських та селищних рад, 

орендарі водних об”єктів  

До початку 

купального 

сезону 

2.4.4. 
Дорожньо-транспортних пригод на залізни-

чних переїздах 

Перший заступник голови  

райдержадміністрації – 

 голова районної комісії  

Відділення ДАІ Вінницького РВ УМВС 

України у Вінницькій області, голови 

сільських та селищних рад 

Протягом  

року 
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з питань ТЕБ та НС 

 

2.4.5. 
Надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пере-

везенням небезпечних вантажів 

Перший заступник голови  

райдержадміністрації – 

 голова районної комісії  

з питань ТЕБ та НС 

 

Відділення ДАІ Вінницького РВ УМВС 

України у Вінницькій області, Районний 

підрозділ ДСУзНС, керівники автотран-

спортних підприємств 

Протягом  

року 

 

3. Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми  

єдиної державної системи цивільного захисту 

3.1. Проведення командно-штабних навчань (тренувань)   

 

3.1.1. 

Надання допомоги у підготовці до прове-

дення командно-штабного навчання та пе-

ревірка стану готовності органів управління 

цивільного захисту до його проведення 

 

Начальник управління цивіль-

ного захисту 

облдержадміністрації    

Керівний склад органів управління  та 

сили цивільного захисту району  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3   квітня 

 

3.1.2. 

   Командно-штабне навчання цивільного 

захисту на тему: “Захист населення і тери-

торії району від надзвичайних ситуацій  те-

хногенного та природного  характеру. Пе-

реведення цивільного захисту району з ми-

рного на воєнний стан” 

 

Заступник голови  

облдержадміністрації  

Аксельрод Р.Б. 

Керівний склад органів управління  та 

сили цивільного захисту району  

 

 

 

14–15 травня 

 

3.1.3. 

   Командно-штабне тренування органів 
управління цивільного захисту Вінницького 
району за темою: “Дії органів управління та 
сил спеціалізованих служб цивільного захи-
сту району з організації евакуації населення 
при загрозі або виникненні надзвичайної 
ситуації на арсеналі зберігання боєзапасу  
Міністерства оборони України”  
 

Голова Вінницької  
райдержадміністрації – 
начальник ЦЗ району 

Керівний склад органів управління ци-
вільного захисту і евакуаційні органи 
району, командування військової части-
ни  А1119 (за згодою) 

9 квітня 
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3.1.4. 

Комплексне об’єктове навчання (КОН) ке-
рівного складу та сил цивільного захисту 
сільської (селищної) ради на тему „Органі-
зація захисту робітників, службовців та на-
селення при виникненні надзвичайних си-
туацій техногенного та природного харак-
теру та в умовах можливих актів тероризму 
і ліквідація їх наслідків. Проведення заходів 
захисту населення, яке проживає поблизу 
потенційно-небезпечних об”єктів” з одно-
часним проведенням Тактико-спеціальних 
навчань невоєнізованих формувань ЦО на 
тему: „Дії особового складу невоєнізованих 
формувань при ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій техногенного та природно-
го характеру” 

 

Начальник відділу ЦЗ 
 райдержадміністрації 

 
Сільський, селищний 

 голова 

Керівний склад та сили цивільного за-

хисту сільських (селищних) рад:   

-Великокрушлинецької; 
- Гавришівської; 
- Леснянської; 
- Дорожненської; 
- Лаврівської; 
- Луко-Мелешківської (показне КОН) 
- Малокрушлинецької; 
- Мізяківсько-Хутірської; 
- Сосонської; 
- Стадницької; 
- Стрижавської. 

 

 

26-27.02 

25-26.03 

26-27.03 

28-29.03 

29-30.04 

27-28.02 

26-27.02 

29-30.04 

28-29.03 

26-27.03 

28-29.03 

3.1.5. 

Комплексне об’єктове тренування (КОТ) 
керівного складу та сил цивільного захисту 
підприємства, установи, організації на тему: 
„Дії керівного складу та сил цивільного за-
хисту підприємства, установи. Організації 
при загрозі або виникненні надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного хара-
ктеру та в умовах можливих актів терориз-
му” з одночасним проведенням Тактико-
спеціальних навчань невоєнізованих фор-
мувань ЦО на тему: „Дії особового складу 
невоєнізованих формувань при ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру”. 

 

Начальник відділу ЦЗ 
 райдержадміністрації 

 
Керівники підприємств, 
установ та організацій 

Керівний склад та сили цивільного за-

хисту підприємств, установ та організа-

цій:   

- ТОВ „Вінницький КХП № 2”; 

- ТОВ „Вінницький крупозавод”; 

- ПАТ „Стрижавський кар”єр”; 

- ПП ВФ „Панда”; 

- ТОВ „Ковінько ковбаси”; 

- ТОВ „ Бріз-Т” 

- ТОВ „Алекс ГК” 

- ВАТ „Украфлора Вінниця” 

 

 

 

26.03 

27.03 

28.03 

29.03 

27.02 

28.02 

26.03 

28.03 
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3.1.6. Штабні об’єктові тренування (ШОТ) керів-
ного складу та сил цивільного захисту сіль-
ських та селищних рад, підприємств, уста-
нов та організацій, навчальних закладів 
професійно-технічної, середньої та дошкі-
льної освіти на тему: „Керівництво захода-
ми Цивільного захисту при загрозі та вини-
кненні надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру та в умовах мож-
ливих актів тероризму” 

 

Сільські селищні голови, кері-
вники підприємств, установ та 

організацій 

Керівний і особовий склад штабів з лік-

відації надзвичайних ситуацій та керів-

ний склад об’єктових невоєнізованих 

формувань ЦЗ сільських та селищних 

рад, підприємств, установ, організацій 

та закладів освіти де у 2013 році не про-

водяться Комплексні об’єктові навчання 

та тренування 

Відповідно до 

терміну річно-

го плану ос-

новних захо-

дів цивільного 

захисту  

 

3.2. Навчально-методичні збори  з питань підготовки органів управління цивільного захисту  територіальної  

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
 

3.2.1. 
Участь у заходах за планом Управління ЦЗ 

облдержадміністрації 

Начальник Управління ЦЗ  

облдержадміністрації       
   Начальник відділу цивільного захисту 

 райдержадміністрації 

 

 

26-27 

лютого 

 

3.2.1.1 

Щодо підсумків роботи з підготовки циві-

льного захисту  області  у 2012 році 

 

3.2.1.2

. 

Щодо підсумків роботи з підготовки циві-

льного захисту області  за перше півріччя і 

визначення завдань з його підготовки на 

друге півріччя 2013 року 

 

                       

2-3 липня 

3.2.1.3 

  

Щодо планування заходів з підготовки ци-

вільного захисту  області у 2014 році 

 

 29-30 

жовтня 

3.2.2. 

Семінар-нарада щодо підсумків роботи з 

підготовки цивільного захисту  області  у 

2012 році 

 

  

 

28 лютого 

3.2.3 Семінар-нарада щодо підсумків роботи з   25 липня 
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підготовки цивільного захисту району  за 

перше півріччя і визначення завдань з його 

підготовки на друге півріччя 2013 року 

 

3.2.4. 
Щодо планування заходів з підготовки ци-

вільного захисту району у 2014 році 
  31 жовтня 

4. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

4.1. 

Продовження технічної інвентаризації за-

хисних споруд цивільного захисту  району 

 

Перший заступник голови  

райдержадміністрації – 

 голова районної комісії  

з питань ТЕБ та НС 

 

Відділ ЦЗ РДА, районний підрозділ 

ДСУзНС, голови сільських та селищних 

рад, керівники підприємств, установ та 

організацій (балансоутримувачі захис-

них споруд) 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

4.2. 

Уточнення показників технічної інвентари-

зації захисних споруд цивільного захисту 

району 

Перший заступник голови  

райдержадміністрації – 

 голова районної комісії  

з питань ТЕБ та НС 

 

Відділ ЦЗ РДА, районний підрозділ 

ДСУзНС, голови сільських та селищних 

рад, керівники підприємств, установ та 

організацій (балансоутримувачі захис-

них споруд) 

1-15  

Листопада 

(за окремим 

графіком) 

4.3. 
Організація та проведення огляду-конкурсу 

захисних споруд цивільного захисту району 

Перший заступник голови  

райдержадміністрації – 

 голова районної комісії  

з питань ТЕБ та НС 

 

Відділ ЦЗ РДА, районний підрозділ 

ДСУзНС, голови сільських та селищних 

рад, керівники підприємств, установ та 

організацій (балансоутримувачі захис-

них споруд) 

До 10 вересня 

4.4. 

   Перевірка засобів радіаційної розвідки і 

дозиметричного контролю об’єктів  госпо-

дарської діяльності   

Начальник відділу цивільного 

захисту РДА      

Підприємства, установи і організації (за 

окремим списком)   

За планом ДП 

«Белоцерків-

ський центр 

стандартиза-

ції, метрології 

та сертифіка-

ції» 
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4.5. 

   Перевірка стану готовності об’єктів жит-

лово-комунального господарства, служби 

автомобільних доріг та енергетичної систе-

ми району до роботи в осінньо-зимових 

умовах 2012 – 2013 років 

 

Начальник районного підроз-

ділу Державної служби Украї-

ни з надзвичайних ситуацій 

Управління та відділи райдержадмініст-

рації, які відповідають за роботу житло-

во-комунального господарства, енерге-

тики та зв’язку, закладів освіти, культу-

ри та охорони здоров”я, відділ цивіль-

ного захисту РДА, філія „Вінницький 

райавтодор”, СО „Замостянські елект-

ричні мережі” ПАТ „Вінницяобленер-

го”, голови сільських та селищних рад, 

керівники підприємств, установ та ор-

ганізацій 

За окремим 

планом 

4.6. 

   Участь у проведені технічної перевірки 

працездатності внутрішньообласної систе-

ми централізованого оповіщення області з 

міського та позаміського запасного пунктів 

управління: 

а) квартальні 

 

 

 

б) річна  

Начальник Управління 

 цивільного захисту    

облдержадміністрації    

    

 Оперативнимй черговий Вінницького 

РВ УМВС України у Вінницькій облас-

ті, черговий райдержадміністраціїї, від-

діл цивільного захисту райдержадмініс-

трації 

 

 

 

 

 

27 березня 

26 червня 

25 вересня 

25 грудня 

 

27 листопада 

4.7 
Районні змагання номерних постів радіа-

ційного та хімічного спостереження 

 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

 

Команди постів РХС (за списком) 24 травня 

48. 

   Участь в обласних змаганнях номерних 

постів радіаційного та хімічного спостере-

ження 

 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

 

Команда поста РХС, переможниця ра-

йонних змагань 
26 червня 

4.9. 

  Уточнення оперативних  документів (пла-

ну дій органів управління та сил цивільної 

оборони району з запобігання і ліквідації 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації  

Виконкоми сільських та селищних рад, 

районні спеціалізовані служби цивіль-

ного  захисту, районний підрозділ 

8 січня - 

31 березня 
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надзвичайних ситуацій,  плану евакуації на-

селення на мирний час та в особливий пері-

од) 

 

ДСУзНС 

4.10. 

   Уточнення складу сил і засобів цивільної 

оборони, призначених для виконання ряту-

вальних та інших невідкладних робіт при 

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх нас-

лідків, а також робіт у зонах хімічного та 

радіаційного забруднення  

 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації  

Виконкоми сільських та селищних рад, 

районні спеціалізовані служби цивіль-

ного  захисту, районний підрозділ 

ДСУзНС 

8 січня – 

31 березня 

4.11. 

   Інформаційне забезпечення райдержадмі-

ністрації, районної комісії з питань техно-

генно-екологічної безпеки  та  надзвичай-

них ситуацій, районної евакокомісії 

 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Виконкоми сільських та селищних рад, 

районні спеціалізовані служби цивіль-

ного  захисту, районний підрозділ 

ДСУзНС  

Протягом 

року 

4.12. 

   Проведення аналізу надзвичайних ситуа-

цій, що  виникли на території району, стану 

оперативного реагування на них, організації 

роботи оперативно-чергових служб, готов-

ності сил і засобів, достатності створених 

матеріальних резервів  

 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Виконкоми сільських та селищних рад, 

районні спеціалізовані служби цивіль-

ного  захисту, районний підрозділ 

ДСУзНС  

Щоквартально 

4.13. 

   Здійснення контролю за виконанням за-

ходів Програми створення страхового фон-

ду документації Вінницької області на пері-

од 2010-2014 роки, затвердженої рішенням 

27 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 

грудня 2009 року № 899 

 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

 Виконкоми сільських та селищних рад 

Протягом 

року 
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4.14. 

Забезпечення закладів охорони здоров'я ві-

дповідного профілю функціонування, у 

структурі яких є реанімаційні та хірургічні 

блоки, пологові відділення, палати інтенси-

вної терапії, тощо, автономними джерелами 

електропостачання в повному обсязі 

 

Перший заступник голови  

райдержадміністрації – 

 голова районної комісії  

з питань ТЕБ та НС 

 

Головний лікар Вінницької ЦРКЛ 
Протягом  

року 

4.15. 

   Здійснення контролю за розробленням та 

наданням декларації безпеки об’єктами  пі-

двищеної небезпеки 

Начальник районного підроз-

ділу Державної служби Украї-

ни з надзвичайних ситуацій 

Керівники об’єктів підвищеної небезпе-

ки  

Протягом 

року після 

державної  

реєстрації 

 

4.16. 

   Здійснення контролю за ходом фінансу-

вання та накопичення матеріально-

технічних засобів  місцевого та об”єктових 

матеріальних резервів на випадок виник-

нення надзвичайних  ситуацій 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Управління економіки районної держа-

вної адміністрації, керівники підпри-

ємств, установ та організацій, виконко-

ми сільських та селищних рад, районні 

спеціалізовані служби цивільного  захи-

сту, районний підрозділ ДСУзНС  

 

Протягом 

року 

4.17. 

   Уточнення переліку підприємств, що ма-

ють спеціальну техніку, яка  може бути за-

стосована під час ліквідації наслідків над-

звичайних ситуацій 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

 Виконкоми сільських та селищних рад, 

районні спеціалізовані служби цивіль-

ного  захисту, районний підрозділ 

ДСУзНС, керівники підприємств, уста-

нов та організацій 

Протягом 

року  

4.18. 

Забезпечення придбання засобів радіацій-

ного та хімічного захисту для: 

- персоналу хімічно небезпечних об'єктів в 

повному обсязі; 

- працівників підприємств, розташованих у 

зоні можливого хімічного забруднення , не 

менше як 65 % потреби; 

- непрацюючого населення, яке проживає у 

прогнозованих зонах хімічного забруднен-

ня, не менш як 15 % потреби. 

Перший заступник голови  

райдержадміністрації – 

 голова районної комісії  

з питань ТЕБ та НС 

 

Відділ цивільного захисту РДА, район-

ний підрозділ ДСУзНС, виконком 

Стрижавської селищної ради спільно з 

ТОВ „Алекс ГК”, виконком Якушине-

цької сілської ради спільно з КП „Він-

ницяводоканал” 

Протягом 

року 
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4.19. 

Забезпечення  постійної готовності місько-

го та позаміського запасних пунктів управ-

ління районної державної адміністрації 

 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Головний спеціаліст з питань взаємодії 

з правоохоронними органами та обо-

ронної роботи апарату райдержадмініс-

трації, головний спеціаліст з питань мо-

білізаційної та режимно-секретної робо-

ти апарату райдержадміністрації, дирек-

тор Вороновицького ПТУ № 14 

  

Протягом  

року 

5. Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення 

5.1.   Проведення Місячника цивільного захисту 
Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Сільські та селищні голови, керівники   

підприємств, установ і організацій 

17 вересня – 

17 жовтня 

 

5.2. 

   Проведення оглядів-конкурсів навчально-

матеріальної бази цивільного захисту: 

  

   районні 

 

    

   обласний 

Начальник відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації 

   Сільські та селищні голови, керівники   

підприємств, установ і організацій, на-

вчально-методичний центр цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності об-

ласті (за згодою), навчальні заклади 

 

 

20 вересня – 

4 жовтня 

 

 

4-17 жовтня 

 

5.3. 

   Проведення Дня цивільного захисту в за-

гальноосвітніх школах, професійно - техні-

чних навчальних закладах  

 

Начальник відділу освіти рай-

держадміністрації 

Керівники загальноосвітніх шкіл та 

ПТУ № 14, відділ ЦЗ РДА, підрозділ 

ДСУзНС, навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки життєді-

яльності області (за згодою)   

 

Квітень - 

травень 

5.4. 

  Проведення  у дошкільних навчальних за-

кладах: 

 - тижня безпеки дитини;   

 

- тижня знань з основ безпеки життєдіяль-

ності. 

Начальник відділу освіти рай-

держадміністрації 

   Керівники дошкільних навчальних 

закладів, відділ ЦЗ РДА, підрозділ 

ДСУзНС, навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки життєді-

яльності області (за згодою)   

 

 

Квітень - 

травень 

Вересень – 

жовтень 
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5.5. 

Участь у  проведені всеукраїнської акції 

«Запобігти, врятувати, допомогти», «Герой 

рятувальник року» 

Начальик районного підрозді-

лу ДСУзНС 

Районний підрозділ ДСУзНС, відділ ЦЗ 

РДА, сільські та селищні голови,  навча-

льно-методичний центр цивільного за-

хисту та безпеки життєдіяльності облас-

ті (за згодою), районні підприємства, 

установи і організації 

 

Протягом  

року 

5.6. 

 Сприяння обласному відділенню  Всеукра-

їнського громадського дитячого руху 

“Школа безпеки” в підготовці та проведенні 

змагань районного, обласного рівнів, всебі-

чне забезпечення участі команди-

переможниці обласного збору-змагання у 

VІІІ Міжнародному (ХІІІ Всеукраїнському) 

зборі юних рятувальників „Школа безпеки” 

 

Начальик районного підрозді-

лу ДСУзНС  

   Районний підрозділ ДСУзНС, відділ 

освіти РДА, відділ ЦЗ РДА, сільські та 

селищні голови,  районне відділення 

юних рятувальників Всеукраїнського 

громадського дитячого руху «Школа 

безпеки» (за згодою) 

 

Квітень - 

липень 

5.7. 

 Підготовка та проведення шкільних, ра-

йонних (міських), кущових та обласного 

етапів Всеукраїнського фестивалю дружин 

юних пожежників, всебічне забезпечення 

участі команди-переможниці обласного 

етапу у фінальній частині  Всеукраїнського 

фестивалю Дружин юних пожежних 

 

Начальик районного підрозді-

лу ДСУзНС  

  Районний підрозділ ДСУзНС, відділ 

освіти РДА, відділ ЦЗ РДА, сільські та 

селищні голови. 

Протягом  

року 

5.8. 

Інформаційна підтримка у засобах масової 

інформації Всеукраїнської акції «Герой-

рятувальник року» 

Начальик районного підрозді-

лу ДСУзНС  

Районний підрозділ ДСУзНС, відділ 

освіти РДА, відділ ЦЗ РДА, сільські та 

селищні голови.  

Протягом 

року 

 

____________________________________ 


