
Про затвердження плану  
основних заходів цивільного  
захисту м. Запоріжжя  
на 2021 рік  

 
На виконання підпункту 5 пункту 1 статті 130 Кодексу цивільного 

захисту України та розпорядження голови Запорізької обласної державної 

адміністрації від 22.01.2021 №39 «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Запорізької області на 2021 рік», з метою організації та 

здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів 

управління, сил та засобів цивільного захисту Запорізької міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до 

виконання завдань за призначенням, підготовки керівного складу і фахівців 

виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, закладів міста, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного 

захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а 

також здійснення контролю за станом впровадження заходів цивільного 

захисту на місцевому рівні: 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту м. Запоріжжя на 

2021 рік (додається). 

2. Керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам підприємств, 

установ, закладів міста, керівникам територіальних спеціалізованих служб 

цивільного захисту місцевого рівня: 

2.1. Забезпечити виконання Плану основних заходів цивільного захисту 

м. Запоріжжя на 2021 рік. 

2.2. Надати до управління з питань попередження надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення міської ради:  

звіт про виконання вимог і заходів, передбачених цим розпорядженням, 

за півріччя до 01 липня 2021 року, за рік до 30 грудня 2021 року; 

пропозиції стосовно планування заходів цивільного захисту м. Запоріжжя 

на 2022 рік до 01 липня 2021 року. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому ради Омельяновича Р.А. 
 
 

Міський голова  В.В.Буряк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови  
_______________ № _____ 

 
П Л А Н 

основних заходів цивільного захисту м. Запоріжжя на 2021 рік 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Відповідальні за виконання 
Строк 

виконання 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЦЗ) 

1. 

Організація проведення оцінки стану готовності до 
використання за призначенням споруд подвійного призначення 
і найпростіших укриттів державної та комунальної форми 
власності 

Запорізьке міськрайонне управління ГУ ДСНС 
України у Запорізькій області, управління з питань 
попередження надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення міської ради, 
підприємства, установи, заклади міста 

До  
21 грудня 

2. 

Здійснення комплексу заходів щодо відновлення 
функціонування захисних споруд цивільного захисту за 
призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами 
цивільного захисту і майном 

Балансоутримувачі захисних споруд цивільного 
захисту 

Протягом 
року 

3. 
Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного 
захисту для: 

  

3.1. 
персоналу хімічно-небезпечних об’єктів КП «Водоканал» у 
повному обсязі (рівень забезпечення 100%) 

КП «Водоканал» 
До  

21 грудня 

3.2. 
працівників комунальних підприємств, установ, закладів міста, 
розташованих в зоні можливого радіаційного і хімічного 
забруднення (рівень забезпечення не менше 80% потреби)  

Керівники комунальних підприємств, установ, 
закладів міста  

Протягом 
року 

4. 

Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 
автоматизованих систем раннього виявлення загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у 
зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів 

Керівники комунальних підприємств 
До  

21 грудня 

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

5. Участь у проведенні:   

5.1. 
збору керівного складу області щодо підбиття підсумків роботи 
у сфері цивільного захисту за 2020 рік та визначення основних 
завдань у зазначеній сфері на 2021 рік 

Керівний склад ЦЗ міста, управління з питань 
попередження надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення міської ради 

Січень-
лютий 

5.2. 
обласного штабного тренування з органами управління 
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань 

За рішенням керівника тренування, згідно з 
окремим планом 

Жовтень 



 2 

№ 
з/п 

Найменування заходу Відповідальні за виконання 
Строк 

виконання 

у складних умовах осінньо-зимового періоду 2021/2022 років 
6. Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню:   

6.1. пожеж в літній період  Управління з питань попередження надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради 

Квітень 
6.2. нещасних випадків з людьми на водних об’єктах Квітень 
6.3. НС у складних умовах осінньо-зимового періоду Вересень 

Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, 
ЦЗ та запобігання НС на місцевому рівні 

7. Участь у проведені:   

7.1. 

комплексної перевірки Запорізької області, а саме державного 
нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної 
безпеки, ЦЗ і діяльності аварійно-рятувальних служб 

Керівний склад ЦЗ міста, управління з питань 
попередження надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення міської ради, 
територіальні спеціалізовані служби ЦЗ місцевого 
рівня, тимчасові органи з евакуації у м. Запоріжжі 

Жовтень 

7.2. 
контрольної перевірки закладів освіти щодо підготовки до 
2021/2022 навчального року 

Запорізьке міськрайонне управління ГУ ДСНС 
України в Запорізькій області, Департамент освіти 
і науки міської ради 

Липень 

7.3. 

перевірки щодо організації пошуково-рятувального 
забезпечення польотів повітряних суден державної та цивільної 
авіації з тренуванням органів управління, сил і засобів системи 
авіаційного пошуку і рятування таких аеропортів (аеродромів): 
на КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» 
 
 

КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» 

Червень 

7.4. 
перевірки щодо стану готовності до пропуску льодоходу, 
повені та паводків 

Управління з питань попередження надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради 

Лютий – 
березень 

7.5. 
перевірки щодо стану готовності місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах 

Травень – 
червень 

7.6. 

перевірки локальних та об’єктових систем оповіщення з 
включенням електросирен та інших технічних засобів і 
доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері 
ЦЗ через засоби масової інформації 

Управління з питань попередження надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради, підприємства, установи, заклади міста 

Листопад 

8. 

Визначення стану готовності до дій за призначенням 
комунальних аварійно-рятувальних служб м. Запоріжжя 

Управління з питань попередження надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради, Запорізька міська рятувально-водолазна 
служба, Комунальна спеціальна воєнізована 
аварійно-рятувальна служба 

Березень – 
травень 

9. Проведення моніторингу стану навколишнього середовища, Відокремлений підрозділ «Запорізький міський Протягом 
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№ 
з/п 

Найменування заходу Відповідальні за виконання 
Строк 

виконання 

санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації міста з наданням 
щоквартального звіту до управління з питань попередження 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради 

відділ державної установи «Запорізький обласний 
лабораторний центр МОЗ України» (за згодою), 
Запорізьке міське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за 
згодою) 

року 

Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів ЦЗ, 
та населення до дій у разі виникнення НС 

10. 
Надання заявок щодо проходження функціонального навчання 
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ, на 2021 рік 

Керівники виконавчих органів ради, підприємств, 
установ, закладів міста, управління з питань 
попередження надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення міської ради 

До 
01 липня 

11. 

Формування потреби в навчанні керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань ЦЗ, на 2021 рік 

Керівники виконавчих органів міської ради, 
управління з питань попередження надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради 

До 
01 липня 

12. 

Приведення у відповідність документів з питань ЦЗ суб’єктів 
господарювання відповідно до Наказу ДСНС України від 
12.06.2016 №335 «Про затвердження Примірного переліку 
документів з питань ЦЗ, що розробляються центральними і 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, суб’єктами господарювання» 

Підприємства, установи, заклади міста, управління 
з питань попередження надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення міської ради  Протягом 

року 

13. Організація та проведення:   

13.1. 

спеціальних об’єктових навчань (тренувань) на підприємствах, 
установах, закладах міста з практичним відпрацюванням дій 
персоналу у разі загрози виникнення або виникнення пожежі на 
об’єкті 

Підприємства, установи, заклади міста 
Протягом 

року 

13.2. 
дня ЦЗ, тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, тижня 
безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та дошкільної освіти 

Департамент освіти і науки міської ради, 
Запорізьке міськрайонне управління ГУ ДСНС 
України в Запорізькій області 

До 15 
грудня  

13.3. 

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

Департамент охорони здоров’я міської ради, 
Відокремлений підрозділ «Запорізький міський 
відділ державної установи «Запорізький обласний 
лабораторний центр МОЗ України», Запорізьке 
міськрайонне управління ГУ ДСНС України в 
Запорізькій області 

Протягом 
року 

13.4. 
заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності 
серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних 

Департамент освіти і науки міської ради, 
Запорізьке міськрайонне управління ГУ ДСНС 

 
Протягом 
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№ 
з/п 

Найменування заходу Відповідальні за виконання 
Строк 

виконання 

(міських), навчально-тренувальних зборів і організації 
навчальних таборів 

України в Запорізькій області року 

 
 
Начальник управління з питань  
попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення міської ради             В.О. Закальський 
 
 
Керуючий справами  
виконкому ради              Р.А. Омельянович 


