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План 

 основних заходів цивільного захисту ланки Липовецької міської  територіальної громади Вінницької 

територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на  2021 рік 

 
№ 

з/п 

Заходи Відповідальні за  

проведення 

(виконання) 

Залучаються (навчаються) Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори)виконання         

заходу 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Організація 

проведення оцінки 

стану готовності до 

використання за 

призначенням споруд 

подвійного 

призначення і 

найпростіших укриттів 

державної та 

комунальної форми 

власності, зокрема 

щодо дотримання 

вимог законодавства 

стосовно врахування 

потреб осіб з 

інвалідністю, 

насамперед тих, які 

пересуваються на 

кріслах колісних, 

мають порушення зору 

Міський голова 

(особа, що його 

заміняє), 

балансоутримувачі 

(власники) захисних 

споруд цивільного 

захисту 

 

Балансоутримувачі    

(власники) захисних 

споруд цивільного      

захисту 

 

До 

24 грудня 

Визначено стан 

готовності не менш як 

95 відсотків споруд 

подвійного 

призначення і 

найпростіших 

укриттів державної та 

комунальної форми 

власності, зокрема з 

врахуванням потреб 

осіб з інвалідністю, 

насамперед тих, які 

пересуваються на 

кріслах колісних, 

мають порушення 

зору та слуху; 

оприлюднено 

інформацію про місця 

їх розташування на 

офіційних вебресурсах 



 

та слуху, 

оприлюднення 

інформації про місця 

розташування та стан 

готовності таких 

споруд на офіційних 

вебресурсах суб’єктів 

владних повноважень 

усіх рівнів з 

позначенням їх 

доступності для 

зазначених 

маломобільних груп 

населення 

міжнародним 

символом доступності, 

а також іншими 

доступними способами  

 

суб’єктів владних 

повноважень усіх 

рівнів з позначенням 

їх доступності для 

зазначених 

маломобільних груп 

населення 

міжнародним 

символом доступності 

2. Здійснення комплексу 

заходів, спрямованих 

на приведення 

захисних споруд у 

готовність до 

використання за 

призначенням  

 

Міський голова 

(особа, що його 

заміняє), 

балансоутримувачі 

(власники) захисних 

споруд цивільного 

захисту 

 

Балансоутримувачі  

(власники) захисних 

споруд цивільного            

захисту 

 

Протягом року Захисні споруди 

приведено в 

готовність до 

використання за 

призначенням на рівні 

не нижче 75 відсотків; 

звіт за результатами 

виконання комплексу 

заходів подано до 

Департаменту з 

питань оборонної 

роботи ОР, ЦЗ та 

взаємодії з ПО 



 

Вінницької ОДА та 

ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області 

3. Забезпечення 

придбання засобів                

радіаційного та 

хімічного захисту для: 

  

 Накопичено засоби 

радіаційного та 

хімічного захисту: 

працівників 

підприємств,                               

розташованих у зоні 

можливого        

хімічного забруднення  

Керівники 

підприємств, установ 

та організацій               

(за згодою) 

Підприємства,         

установи та        

організації                 (за 

згодою) 

До 

24 грудня 

не менше 80 відсотків               

потреби 

непрацюючого 

населення, яке           

проживає у 

прогнозованих зонах     

можливого хімічного 

забруднення   

Міський голова 

(особа, що його 

заміняє) 

Міська рада,         

підприємства,       

установи та              

організації                    

(за згодою) 

До 

24 грудня 

у прогнозованих зонах           

хімічного 

забруднення, – не 

менше 50 відсотків 

потреби 

4. Організація заходів ЦЗ:     

 1) утворення ланки 

Липовецької міської 

територіальної громади 

Вінницької 

територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту: 

Міський голова 

(особа, що його 

заміняє) 

Виконком міської ради, 

сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

ІІ квартал 

 

 

Утворено ланку 

Липовецької міської 

територіальної 

громади Вінницької 

територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту,         

затверджено 

положення про ланку 

2) уточнення складу 

сил цивільного захисту 

ланки Липовецької 

Міський голова 

(особа, що його 

заміняє) 

Виконком міської ради, 

сектор з питань 

цивільного захисту, 

ІІІ квартал 

 

Утворено відповідні 

сили цивільного 

захисту ланки 



 

міської територіальної 

громади Вінницької 

територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту 

(комунальних 

аварійно-рятувальних 

служб, територіальних 

формувань цивільного 

захисту, 

територіальних 

спеціалізованих служб 

цивільного захисту) 

мобілізаційної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

Липовецької міської 

територіальної 

громади Вінницької 

територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту; 

затверджено 

положення про них 

3) утворення та 

забезпечення 

функціонування 

структурних 

підрозділів з питань 

цивільного захисту: 

 

Міський голова 

(особа, що його 

заміняє) 

сесія міської ради І квартал 

 

Утворені та 

функціонують 

відповідні структурні 

підрозділи з питань 

цивільного        

захисту; затверджено           

положення про них 

4)  розроблення 

(коригування): 
 

 
 

 

плану реагування на 

надзвичайні ситуації 

Липовецької міської 

територіальної          

громади 

Міський голова 

(особа, що його 

заміняє) 

Виконком міської ради; 

сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами, спеціалізовані 

служби цивільного 

захисту; 

представники 

ІІ квартал Розроблено та 

затверджено 

(уточнено) план 

реагування на 

надзвичайні ситуації 

Липовецької міської                      

територіальної 

громади 



 

громадських організацій 

інвалідів та їх спілок 

плану цивільного 

захисту на особливий 

період Липовецької 

міської територіальної  

громади  

Міський голова 

(особа, що його 

заміняє) 

Виконком міської ради; 

сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами, спеціалізовані 

служби цивільного 

захисту 

ІІІ квартал Розроблено та 

затверджено 

(уточнено) план 

цивільного захисту на 

особливий період 

Липовецької  міської                      

територіальної 

громади 

5) утворення  комісії з 

питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

Липовецької  міської 

територіальної  

громади 

Міський голова 

(особа, що його 

заміняє) 

Виконком міської ради; 

сектор з цивільного 

захисту,  мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

І квартал Утворено комісію з 

питань техногенно-

екологічної       

безпеки та 

надзвичайних      

ситуацій Липовецької        

міської територіальної         

громади; затверджено        

положення про 

комісію та 

персональний склад 

5. Організація створення 

на об’єктах підвищеної 

небезпеки 

автоматизованих 

систем раннього 

виявлення загрози 

виникнення 

надзвичайних ситуацій 

та оповіщення 

населення у зонах 

можливого ураження і 

Суб’єкти 

господарювання, до 

сфери управління 

яких належать 

об’єкти підвищеної 

небезпеки 

Суб’єкти 

господарювання, до 

сфери управління яких 

належать об’єкти 

підвищеної небезпеки 

До 24 грудня 15 відсотків об’єктів 

підвищеної небезпеки 

обладнано 

автоматизованими 

системами раннього 

виявлення загрози 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій та 

оповіщення населення 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23


 

персоналу таких 

об’єктів 

2. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів  

управління,                        сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту 

1. 

Засідання комісії з 

питань                                                                                                                                                                                               

техногенно-екологічної 

безпеки та               

надзвичайних ситуацій 

Липовецької міської 

територіальної громади 

Голова комісії  

з питань техногенно-

екологічної безпеки               

та  

надзвичайних 

ситуацій  

Липовецької міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Члени комісії;         

керівники           міських 

підприємств, установ та 

організацій            (за 

потреби) 

За планом        

роботи            

комісії ТЕБ та 

НС 

Липовецької 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконано заходи 

відповідно до плану 

роботи комісії з 

питань                                                                                                                                                                                               

техногенно-

екологічної           

безпеки та  

надзвичайних     

ситуацій Липовецької 

міської територіальної 

громади 

2. Участь у штабному 

тренуванні  органів 

управління та сил 

цивільного захисту 

ланки Липовецької 

міської  територіальної 

громади Вінницької  

територіальної  

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту 

щодо дій в умовах 

паводку, пропуску 

льодоходу і повені 

Міський голова 

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Органи управління 

ланки  Липовецької 

міської  територіальної 

громади Вінницької  

територіальної  

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту, 

спеціалізовані  служби 

цивільного захисту 

   11  лютого 

Проведено штабне 

тренування. 

Відпрацьовано 

взаємодію між  

органами управління 

цивільного захисту. 

3.    Участь у штабному 

тренуванні         органів 

управління  та сил 

Міський голова 

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Органи управління 

ланки Липовецької 

міської об’єднаної 

12 

жовтня 

Проведено штабне 

тренування. 

Відпрацьовано 



 

ланки Липовецької 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вінницької  

територіальної  

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту 

щодо дій в складних 

умовах осінньо-

зимового періоду  

територіальної громади 

Вінницької  

територіальної  

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту, 

спеціалізовані  служби 

ЦЗ 

взаємодію між  

органами управління 

цивільного        

захисту. 

4. Участь у штабному 

тренуванні органів 

управління  та сил 

ланки Липовецької 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вінницької  

територіальної  

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту 

щодо переведення 

обласної підсистеми 

єдиної державної 

системи цивільного 

захисту з режиму 

функціонування в 

мирний час на      

режим функціонування 

в особливий період 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Органи управління 

ланки Липовецької 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вінницької  

територіальної  

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту, 

спеціалізовані  служби 

цивільного захисту 

 

 

24 

 листопада 

Проведено штабне 

тренування та 

визначено стан 

готовності ланки 

Липовецької міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади Вінницької  

територіальної  

підсистеми ЄДСЦЗ до 

виконання завдань 

цивільного захисту. 

Відкориговані 

планувальні 

документи у сфері 

цивільного ЦЗ на 

мирний час та 

особливий період 

 Здійснення комплексу    Затверджено 



 

заходів із запобігання 

виникненню: 

 

пожеж у лісах, на 

торфовищах та 

сільськогосподарських 

угіддях протягом  

пожежонебезпечного 

періоду 

 

 

 

 

 

нещасних випадків з 

людьми на  водних 

об'єктах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП «Липовецький 

райагроліс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова   

 (особа, що виконує 

його обов’язки) 

 

 

 

 

ДП «Липовецький 

райагроліс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з  

правоохоронними   

органами; Липовецький  

районний сектор ГУ 

ДСНС     України у 

Вінницькій області;  

Відділ поліції  № 4 

Вінницького РУП ГУ 

Національної поліції у                     

Вінницькій області;             

підприємства, установи і                

організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий –                

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпорядчі       

документи та плани               

організаційних і             

практичних заходів.       

Профілактичні                    

заходи щодо 

забезпечення 

пожежної безпеки у 

лісах, на торфовищах 

та 

сільськогосподарських         

угіддях виконано 

 

 

Визначено місця 

масового відпочинку 

людей на водних 

об’єктах. Питання 

готовності місць 

масового відпочинку 

людей на водних 

об’єктах розглянуто 

на засіданні комісії з 

ТЕБ та НС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

надзвичайних ситуацій 

під час проходження 

осінньо-зимового 

періоду на  

підприємствах 

житлово-комунального 

господарства та 

об’єктах соціальної 

сфери і інфраструктури 

 

 

Начальник відділу  

містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства міської 

ради, Липовецький 

районний сектор ГУ 

ДСНС України у 

Вінницькій області; 

Відділ поліції № 4 

Вінницького РУП  ГУ 

НП у Вінницькій 

 області; підприємства, 

установи і організації 

жовтень- 

грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено 

розпорядчі документи 

та плани 

організаційних і 

практичних заходів. 

Профілактичні заходи 

щодо забезпечення 

пожежної безпеки на 

підприємствах 

житлово-

комунального 

господарства та 

об’єктах соціальної 

сфери й 

інфраструктури під 

час проходження 

осінньо-зимового 

періоду виконано 

3.Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної 

безпеки, захисту                    населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру 

1. Організація та 

проведення 

державного нагляду 

(контролю) щодо 

виконання вимог 

законів та інших 

нормативно-правових 

актів з питань 

техногенної та 

пожежної безпеки, 

цивільного захисту і 

діяльності аварійно-

    



 

рятувальних служб (у 

разі їх створення): 

комплексної перевірки 

Вінницької області 

Державна служба з 

надзвичайних 

ситуацій України 

Органи управління 

ланки Липовецької 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вінницької  

територіальної  

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту; 

Липовецький районний 

сектор  ГУ ДСНС 

України у Вінницькій 

області; сектор з  

цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами, спеціалізовані 

служби цивільного 

захисту 

 

Липень Оцінено діяльність 

місцевих органів 

виконавчої влади 

щодо виконання вимог 

законів та інших 

нормативно-правових 

актів з питань 

техногенної та 

пожежної безпеки, 

цивільного захисту. 

Акт перевірки 

надіслано до 

Вінницької обласної 

державної 

адміністрації 

 закладів освіти щодо 

підготовки до 

2021–2022 навчального 

року 

Начальник  

Липовецького 

районного  сектор ГУ 

ДСНС України у 

Вінницькій області; 

міський голова 

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Липовецький районний 

сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій 

області; начальник 

управління освіти, 

культури ,молоді та 

спорту міської ради 

Липень Оцінено діяльність 

щодо підготовки до 

2021–2022    

навчального року; 

акти          перевірок 

надіслано до          

закладів освіти 

2. Перевірка ланки  ГУ ДСНС України з Липовецький  районний   



 

Липовецької  міської 

територіальної громади 

Вінницької  

територіальної  

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту 

щодо стану                    

готовності: 

- пропуску льодоходу, 

повені та        паводків; 

 

 

 

- місць масового 

відпочинку    та 

оздоровлення громадян 

; 

 

 

 

 

 

 

- місць масового 

відпочинку населення 

на водних об’єктах; 

 

 

 

 

 

надзвичайних 

ситуацій у 

Вінницькій області, 

Департамент 

цивільного захисту 

Вінницької ОДА 

сектор ГУ ДСНС     

України у Вінницькій 

області; органи 

управління ланки 

Липовецької  міської  

територіальної громади 

Вінницької  

територіальної  

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту, 

спеціалізовані  служби 

цивільного захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий-березень 

 

 

 

 

травень-червень 

 

 

 

 

 

 

 

травень-червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснено цільові 

перевірки стану 

готовності до 

пропуску льодоходу, 

повені та паводків. За 

результатами 

підготовлено акти 

перевірок. 

 

 

Організовано та 

проведено перевірки 

щодо стану готовності 

місць масового 

відпочинку та 

оздоровлення           

громадян. 

За результатами                         

підготовлено 

відповідні акти 

перевірок. 

Організовано та 

проведено перевірки 

місцевих органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 



 

 

 

 

- комунальних, 

об’єктових аварійно-

рятувальних служб і 

формувань,  аварійно-

рятувальних служб               

громадських 

організацій до дій за           

призначенням 

 

 

 

 

 

 

Березень-травень 

 

 

підприємств, установ 

та організацій щодо 

стану готовності місць 

масового відпочинку 

населення на водних 

об’єктах. 

За результатами 

підготовлено 

відповідні акти 

перевірок. 

Проведено перевірки 

100 відсотків 

державних, 

50 відсотків 

регіональних, 

комунальних, 

об’єктових аварійно-

рятувальних служб і 

формувань, а також 

аварійно-рятувальних 

служб громадських 

організацій. 

Підготовлено акти 

керівникам аварійно-

рятувальних служб 

3. Здійснення заходів 

щодо підтримання в 

готовності до 

застосування технічних 

засобів систем 

оповіщення органів 

управління цивільного 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено перевірки. 

За результатами 

перевірок надіслано 

до Державної служби 

з надзвичайних 

ситуацій України звіти 



 

захисту та населення: 

 

технічні перевірки 

працездатності    

внутрішньообласної 

системи         

централізованого 

оповіщення 

територіальної громади  

з міського  пункту 

управління: 

 

а) квартальні 

 

 

 

 

б) річна  

 

 

технічна перевірка 

телефонної системи 

централізованого 

виклику для         

оповіщення керівного 

складу міських 

спеціалізованих служб 

цивільного  захисту та 

фахівців міської ради    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 березня 

         23 червня 

22 вересня 

         22 грудня 

 

 

   24 листопада 

щодо стану готовності 

територіальної та           

місцевих 

автоматизованих 

систем 

централізованого 

оповіщення, 

спеціальних, 

локальних та 

об’єктових             

систем оповіщення. 

 

 

 

 

 

Щомісячно, за 

окремим 

графіком 

 

4. Повірка засобів 

радіаційної розвідки і 

дозиметричного 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

За планом ДП       

«Белоцерківський 

центр 

Здійснена повірка 

засобів радіаційної 

розвідки і 



 

контролю об’єктів 

господарської 

діяльності   

правоохоронними 

органами,  Липовецький  

районний сектор ГУ 

ДСНС України з 

надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області, 

підприємства, установи і   

організації 

 

стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

дозиметричного 

контролю об’єктів  

господарської        

діяльності 

5. Проведення заходів 

щодо реконструкції 

міської 

автоматизованої 

системи 

централізованого 

оповіщення про          

загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Завідувач сектору  з  

цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами,  

спеціалізована служба 

оповіщення і зв’язку  

Протягом року  Проведені заходи в 

межах фінансування 

обласної Комплексної 

програми захисту 

населення і територій 

Вінницької області у 

разі загрози та 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій на 2017–2021 

роки 

6. Проведення аналізу 

надзвичайних           

ситуацій, що  виникли 

на території  

Липовецької  міської 

територіальної громади 

, стану оперативного 

реагування на них 

 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Завідувач сектору з  

цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи 

та взаємодії з  

правоохоронними 

органами 

Сектор  з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

Протягом 

року 

Проведено аналіз 

надзвичайних 

ситуацій, що  виникли 

на території 

Липовецької  міської 

територіальної 

громади, стану 

оперативного 

реагування на них 

7. Забезпечення  

постійної готовності          

міського пункту 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

Протягом 

року 

Підтримання в 

постійній готовності 

міського пункту 



 

управління 

Липовецької  міської 

територіальної громади 

 

Завідувач сектору з  

цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

правоохоронними 

органами 

управління 

Липовецької міської 

територіальної 

громади 

4.Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів 

цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

1. Проведення навчання 

керівного складу і 

фахівців, діяльність 

яких пов’язана з 

організацією заходів 

цивільного захисту в 

навчально-

методичному центрі 

цивільного захисту та 

безпеки  

життєдіяльності 

Начальник  

Липовецького 

районного     сектор 

ГУ ДСНС     України 

у Вінницькій області; 

міський голова   

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

 Завідувач сектору з 

цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи 

та взаємодії з          

правоохоронними 

органами 

Липовецький  районний 

сектор ГУ ДСНС 

України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій 

області,  сектор з 

цивільного 

захисту,мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами,  

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

підприємства, установи і 

організації (за згодою) 

До 24 грудня Забезпечено потребу у 

навчанні осіб 

керівного складу і 

фахівців, діяльність 

яких пов’язана з 

організацією і 

здійсненням заходів з 

питань цивільного 

захисту, відповідно до 

державного 

замовлення на рік 

2. Участь у зборах 

Державної служби 

України з 

надзвичайних ситуацій 

щодо організації та 

здійснення заходів 

цивільного захисту з 

керівниками 

підрозділів 

(працівниками) з 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

 

 Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

Жовтень Взято участь у зборах 

Державної служби 

України з 

надзвичайних 

ситуацій 



 

питань цивільного 

захисту місцевих 

органів виконавчої 

влади 

3. Участь у  практичному 

семінарі  

з уповноваженими 

представниками 

місцевих органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування щодо 

організації діяльності 

консультаційних 

пунктів з інформування 

населення про 

надзвичайні ситуації та 

способи і методи 

захисту від них, 

зокрема з урахуванням 

потреб осіб з 

інвалідністю, 

насамперед тих, які 

пересуваються на 

кріслах колісних, 

мають порушення зору 

та слуху  

 

 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

Серпень Взято участь у 

практичному семінарі 

4. Участь у навчально-

методичному зборі 

щодо підсумків роботи 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

18-19 

 лютого 

 

Взято участь у 

навчально-

методичному зборі 



 

з підготовки  

цивільного захисту 

області у 2020 році і 

визначення   завдань у 

зазначеній сфері на 

2021 рік 

правоохоронними 

органами 

Участь у навчально-

методичному зборі 

щодо підсумків роботи 

з підготовки 

цивільного захисту   

області  за перше 

півріччя і визначення 

завдань з її підготовки 

на друге півріччя 2021 

року 

  7-8 липня Взято участь у 

навчально-

методичному зборі 

Участь у навчально-

методичному зборі 

щодо планування 

заходів з підготовки 

цивільного захисту 

області на 2022 рік 

 

 3-4 

листопада 

Взято участь у 

навчально-

методичному зборі 

5. Розроблення та 

надання організаційно-

методичних вказівок з 

підготовки населення 

Липовецької міської                 

територіальної громади 

до дій у надзвичайних 

ситуаціях на 2021 рік,   

організація контролю 

за їх виконанням 

Завідувач сектору з  

цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

Перший квартал Затверджено та надано       

організаційно-

методичні вказівки з 

підготовки           

населення 

Липовецької  міської 

територіальної 

громади до дій у 

надзвичайних 

ситуаціях на            



 

2021 рік 

6. 

Проведення Місячника 

цивільного захисту 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з   цивільного 

захисту, мобілізаційної        

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами,                  

управління 

освіти,культури, молоді 

та спорту    міської ради, 

керівники   підприємств,               

установ і організацій 

Липовецької міської                 

територіальної громади 

17 вересня – 

17 жовтня 

 

Затверджено план         

проведення Місячника       

цивільного захисту.             

Заходи, передбачені          

планом, виконано 

7. Проведення оглядів-

конкурсів        

навчально-матеріальної 

бази цивільного 

захисту: 

  

 

 

 міський 

 

 

 

 обласний 

Міський голова      

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної        

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами,   управління 

освіти,культури,молоді 

та спорту міської ради,  

керівники підприємств, 

установ і організацій 

Липовецької         

міської територіальної 

громади 

 

 

 

 

 

 

20 вересня – 

24 вересня 

 

 

04-08 жовтня 

 

Проведено заходи,               

підведені підсумки 

8. Проведення Дня 

цивільного захисту, 

Тижня знань з основ 

безпеки 

життєдіяльності, 

Тижня безпеки дитини 

Міський голова     

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з  цивільного 

захисту, мобілізаційної        

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами,    управління 

освіти, культури, молоді 

Квітень - 

травень  

 

Жовтень –                   

листопад 

Проведено заходи у 

закладах загальної 

середньої, професійної 

(професійно-

технічної) та 

дошкільної освіти 



 

у закладах загальної 

середньої, професійної 

(професійно-технічної) 

та дошкільної освіти 

та спорту міської ради 

 

9. Проведення серед 

населення 

просвітницької роботи 

із запобігання 

виникненню 

надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з 

небезпечними 

інфекційними 

захворюваннями, 

масовими 

неінфекційними 

захворюваннями 

(отруєннями) 

Міський голова    

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної        

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами,  Липовецьке  

управління ГУ 

Держпродспоживслужби 

у Вінницькій області,  

управління 

освіти,культури,молоді 

та спорту міської ради,  

керівники підприємств, 

установ і організацій 

Липовецької          

міської територіальної 

громади  

До  

15 грудня 

Відповідно до 

затверджених планів 

проведено 

просвітницьку роботу 

серед населення щодо 

запобігання 

захворювання 

небезпечними 

інфекційними 

захворюваннями 

10. Популяризація 

культури безпеки 

життєдіяльності серед 

дітей і молоді шляхом 

проведення шкільних, 

районних (міських), 

обласних та 

всеукраїнських заходів 

(змагань), навчально-

тренувальних зборів і 

організації навчальних 

таборів 

Міський голова        

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної        

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами, Липовецький 

районний сектор ДСНС 

України у Вінницькій 

області,  управління 

освіти,культури,молоді 

та спорту міської ради. 

До  

15 грудня 

Проведено заходи з 

популяризації 

культури безпеки 

життєдіяльності серед 

дітей і молоді 



 

11. 

Організація 

проведення 

громадської акції 

«Запобігти, врятувати, 

допомогти», «Герой 

рятувальник року» 

Міський голова     

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної        

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами, Липовецький  

районний сектор ДСНС 

України у Вінницькій 

області 

До  

15 грудня 

Проведено громадські        

акції «Запобігти   

Врятувати. 

Допомогти» та 

«Герой-рятувальник 

року» 

12. Створення циклу 

тематичних 

радіопередач, сюжетів 

соціальної реклами 

згідно з основними 

вимогами безпеки 

життєдіяльності з 

урахуванням аудиторії 

Міський голова 

(особа, що виконує 

його обов’язки) 

Сектор з цивільного 

захисту, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами, Липовецький 

районний сектор ГУ 

ДСНС України у 

Вінницькій   області 

Протягом 

року 

Створено цикл 

тематичних та 

радіопередач, 

соціальної реклами з 

основ безпеки 

життєдіяльності з 

урахуванням потреб 

осіб з інвалідністю 

 

__________________________ 


