
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
15.01.2015           №21 

 

 

Про затвердження плану 

основних заходів цивільного 

захисту Солом’янського 

району міста Києва на 2015 рік 

 

  

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 «Про затвердження 

Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту», на виконання розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

31 грудня 2014 року № 1569 «Про затвердження Плану основних заходів 

цивільного захисту м. Києва на 2015 рік», з метою забезпечення виконання 

заходів та завдань у сфері цивільного захисту, спрямованих на підвищення 

рівня захисту населення і території Солом’янського району міста Києва від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: 
 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Солом’янського 

району міста Києва на 2015 рік, що додається. 
 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

Голова                                          М. Шкуро



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

15.01.2015 № 21 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Солом’янського району міста Києва на 2015 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк 

виконання 
 

1 2 3 4 

1.  Надання до Департаменту міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) звітів про виконання 

вимог і заходів, передбачених Планом основних заходів цивільного 

захисту м. Києва у 2015 році 

Начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій (далі - управління з питань НС) 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (далі - адміністрації) 

Щоквар-

тально 

 

2.  Реконструкція системи централізованого оповіщення із заміною 

аналогової апаратури оповіщення на цифрову. Впровадження 

системи екстреної допомоги населенню 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

підприємства, передані до сфери управління 

адміністрації (далі - комунальні підприємства 

району)  

Протягом 

року 

 

3.  Участь у розробленні спільних інструкцій для чергового персоналу 

на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

Комунальне підприємство «Дирекція з управління 

та обслуговування житлового фонду» 

адміністрації (далі – КП Дирекція)  

Протягом 

року 

 

4.  Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту   

Начальник управління з питань НС адміністрації Протягом 

року 

5.  Участь у заходах із 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 у повному обсязі 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

начальник управління охорони здоров’я 

адміністрації 

Протягом 

року 

 

6.  Здійснення заходів, спрямованих на створення матеріального резерву 

для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих 

надзвичайних ситуацій  

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

комунальні підприємства району 

Протягом 

року 

7.  Здійснення контролю щодо придбання засобів радіаційного та Голова комісії з питань техногенно-екологічної Протягом 
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1 2 3 4 

хімічного захисту для: безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – комісія 

ТЕБ та НС) адміністрації, начальник управління з 

питань НС адміністрації 

року 

- персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів - у повному 

обсязі 

- працівників підприємств, установ та організацій, розташованих у 

зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення, - не менш як 

65 відсотків потреби 

8.  Здійснення контролю за впровадженням на об’єктах підвищеної 

небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах 

можливого ураження та персоналу таких об’єктів 

Начальник управління з питань НС адміністрації Протягом 

року 

9.  Підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем 

оповіщення органів управління цивільного захисту і населення 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

КП Дирекція 

Протягом 

року 

10.  Участь у розробленні та здійсненні комплексу організаційних і 

практичних заходів щодо запобігання: 

  

 1) надзвичайним ситуаціям під час льодоходу, повені та паводків Начальник управління з питань НС адміністрації  Лютий-

травень 

2015 року 

 2) виникненню пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях 

протягом пожежонебезпечного періоду 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

Комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень Солом’янського району міста Києва 

(далі – КП УЗН) 

Квітень-

жовтень 

2015 року 

 3) нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах Начальник управління з питань НС адміністрації, 

КП УЗН 

ІІ квартал 

2015 року 

 4) дорожньо-транспортним пригодам на залізничних переїздах Начальник управління з питань НС адміністрації, 

Комунальне підприємство «Шляхово-

експлуатаційне управління по ремонту та 

утриманню автошляхів та споруд на них» 

Солом’янського району міста Києва (далі – КП 

ШЕУ) 

ІІІ квартал 

2015 року 

 5) надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з перевезенням небезпечних 

вантажів 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

КП ШЕУ 

ІІІ квартал 

2015 року 

11.  Участь у навчанні (тренуванні) з органами управління та силами Начальник управління з питань НС адміністрації Березень 
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1 2 3 4 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту м. Києва щодо виконання завдань під 

час весняного льодоходу та повені (на базі Дарницького району) 

2015 року 

12.  Участь у Спеціальному тренуванні: 

Тема: «Дії аварійно-рятувальних служб під час рятування людей на 

водних об’єктах» (на базі Деснянського району) 

Начальник управління з питань НС адміністрації Травень 

2015 року 

13.  Участь у навчанні (тренуванні) з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту м. Києва щодо виконання завдань під 

час аварійної ситуації на хімічно небезпечному об’єкті (на базі 

Оболонського району) 

Начальник управління з питань НС адміністрації Липень 

2015 року 

14.  Участь у навчанні (тренуванні) з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту м. Києва щодо виконання завдань під 

час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період (на базі 

Голосіївського  району) 

Начальник управління з питань НС адміністрації Жовтень 

2015 року 

15.  Штабне тренування з органами управління цивільного захисту 

Солом’янської районної ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту м. Києва. Тема: «Дії органів 

управління ЦЗ району щодо виконання завдань під час аварійної 

ситуації на хімічно небезпечному об’єкті» (на базі ДО Комбінат 

«Прогрес») 

Голова комісії з питань ТЕБ та НС адміністрації, 

начальник управління з питань НС адміністрації 

06 

жовтня 

2015 року 

16.  Здійснення контролю за проведенням Спеціальних об’єктових 

навчань та тренувань з питань цивільного захисту 

Начальник управління з питань НС адміністрації За окремим 

планом 

17.  Участь у Комплексній перевірці Постійною комісією з питань ТЕБ та 

НС виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) стану готовності лісопаркових господарств міста до 

пожежонебезпечного періоду 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

КП УЗН 

Квітень 

2015 року 

18.  Участь у перевірці Постійною комісією з питань ТЕБ та НС 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) стану цивільного захисту і техногенної безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів 

Начальник управління з питань НС адміністрації За окремим 

планом 

19.  Участь у перевірці Постійною комісією з питань ТЕБ та НС Начальник управління з питань НС адміністрації, Травень 
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1 2 3 4 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) готовності місць масового відпочинку населення на 

водних об’єктах м. Києва та рятувальних станцій (постів) на воді до 

купального сезону 

КП УЗН 2015 року 

 

20.  Участь у перевірці Постійною комісією з питань ТЕБ та НС 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) готовності комунальних служб м. Києва до осінньо-

зимового сезону 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

начальник управління житлово-комунального 

господарства адміністрації, комунальні 

підприємства району 

Жовтень 

2015 року 

21.  Участь у Комплексній перевірці Постійною комісією з питань ТЕБ та 

НС виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) технічного стану будівель і споруд закладів освіти та 

закладів охорони здоров'я 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

начальник управління освіти адміністрації, 

начальник управління охорони здоров'я 

адміністрації 

За окремим 

планом 

22.  Участь у перевірці Головним управлінням Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у м. Києві стану готовності систем 

оповіщення із доведенням до населення навчальної інформації у 

сфері цивільного захисту через засоби масової інформації 

Начальник управління з питань НС адміністрації, 

КП Дирекція 

Листопад 

2015 року 

23.  Розробка на основі Плану основних заходів цивільного захисту 

м. Києва на 2015 рік і затвердження Плану основних заходів 

цивільного захисту Солом’янського району міста Києва на 2016 рік 

Начальник управління з питань НС адміністрації До 25 

грудня 

2015 року 

24.  Організація підготовки керівного складу і працівників місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій в 

Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, 

Навчально-методичному  центрі  цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності міста Києва 

Начальник управління з питань НС адміністрації Протягом 

року 

(за 

окремим 

планом) 

25.  Організація та проведення:   

 - Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у загальноосвітніх, 

професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах 

Начальник управління освіти адміністрації, 

начальник управління з питань НС адміністрації, 

начальник відділу у справах сім’ї молоді та 

спорту адміністрації 

Квітень-

травень 

2015 року 

 - шкільних, районних, міського етапів Всеукраїнського фестивалю 

дружин юних пожежників 

Начальник управління освіти адміністрації, 

начальник управління з питань НС адміністрації 

Лютий – 

вересень 

2015 року 

 - просвітницької роботи серед населення з питань запобігання Начальник управління охорони здоров'я Протягом 
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1 2 3 4 

виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з особливо 

небезпечними і небезпечними інфекційними захворюваннями, 

масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) 

адміністрації, начальник управління з питань НС 

адміністрації 

року 

 

 

 

- шкільних, районних, міського заходів з формування культури 

безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді та змагань за 

програмою «Школа безпеки» 

Начальник управління освіти адміністрації, 

начальник управління з питань НС адміністрації, 

начальник відділу у справах сім’ї молоді та 

спорту адміністрації 

Протягом 

року 

 

26.  Проведення планових занять з начальниками штабів ЦЗ об’єктів 

господарювання 

Начальник управління з питань НС адміністрації 4 четвер 

кожного 

місяця 

27.  Виїзди на надзвичайні ситуації та події, що сталися в районі, та 

організація проведення заходів по їх ліквідації 

Начальник управління з питань НС адміністрації У разі 

виникнення 

28.  Організація виступів, інтерв’ю в засобах масової інформації, 

висвітлення на офіційному веб-сайті адміністрації заходів з питань 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Начальник управління з питань НС адміністрації Протягом 

року 

 

29.  Навчально-методичні збори з підведення підсумків роботи в 

Солом’янському районі міста Києва в системі цивільного захисту за 

2015 рік та визначення завдань на 2016 рік 

Перший заступник голови адміністрації, 

начальник управління з питань НС адміністрації 

Грудень 

2015 року 

30.  Участь у Зборах керівного складу територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту м. Києва щодо підсумків 

виконання плану основних заходів цивільного захисту за 2015 рік та 

визначення завдань на 2016 рік 

Керівний склад адміністрації (за запрошенням) Січень 

2016 року 

 

 

 

Керівник апарату                  П. Макаренко 


