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СУМСЬКЛ ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми

Про ocHoBHi напрямки пiдготовки
l завдання цивrльного захисту
[епартаменту а гроп ром ислового
розвитку на 20l5 piK

Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 6, статей 25, 36, 39 Закону УкраТни
<Про мiсцевi державнi алмiнiстрацii>, cTaTTi l9 Колексу цивiльного захисту
Украiни, cTaTTi 27 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 9 сiчня 20l4 р,
}lb l l <Про затвердження Положення про €дину державну систему цивiльного
захисту)), розпорядження голови CyMcbKoi обласноi адмiнiстрачii вiд 1 2. l 2.20 I4
Л! 53З-ОД <<Про ocHoBHi напрямки пiдготовки iзавдання цивiльного захисту
СумськоI областi на 20l5 piкr), з метою пiдвишення готовностi Til

вдосконалення пiдготовки органiв управлiння i сил територiальноi пiдсистеми
сдиноi лержавнот системи цивiльного захисту населення i територiй в областi:
нАкАзую

l. Затверлити план основних заходiв цивiльного захисту СумськоТ облас-гi
на 2015 piK (лолаеться).

2. Начальникам управлiнь агропромис_пового розвитк)/ районних
державних адмiнiстрацiй, керiвникам сiл ьськогосподарс ь к и \ пiлприсмств
забезпечити вжиття вiдповiдно до чинного законодавства з:tходiв tltoJtl
запобiгання найбiльш iмовiрним для регiону надзвичайним сит\,ацiяпt,
органiзачiйних, iнженерно-технiчних та iнших rрофiлактичних робiт зi :

м, !7-ф

застосчван ня

захисту-га

пiдви щеноТ
виникнення

l) злiйснення заходiв щодо пiдтримання в готовностi до
технiчних засобiв оповiщення органiв управлiння цивiльного
населення;

2) злiйснення контролю щодо впровадження на об'сктах
небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози
надзвичайних ситуацiй та оповiщення персоналу таких об'сктiв i населення в

3) провелення роботи протягом першого кварталу 2015 року з передачl
друкованих TeKcTiB i фонограм звернень до населення шодо наЙбiльш
вiрогiдних надзвичайних ситуачiй, rозроблення та затвердження спiльних
iнструкuiй лля чергового персоналу на випадок виникнення потреби в

оповiщеннi нас.елення;



4) здiйснення контролю
2

за використанням, утриманням та cTaHOi\l

готовностl захисних споруд цивlльного захI{стуi
5) продовження проведення технiчноТ iнвентаризацiТ захисних спор}л

цивiльного зах истуi
6) фiнансування заходiв з урахуванням РегiональноТ цiльовоТ прогl]а!IlI

захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техrIогегtлlого l,а
природного характеру на 20l4 - 2018 роки, затвердтсеноi рiшенняшt Сl,мськсli'
обласttоТ ради вiд l6.08.20 1 3, у межах бюдrкетних признаLiеt.tь, що будl,r,ь
передбаченi в мiсцевих бюджетах на 2015 piK;

7)забезпечення виконання завдань, визначених Регiоналы-tоlо цi.lboBtlttr
соцiальною програмою забезпечення пояtеrкноТ безпеки на 20 l2 20l5 ро;<и.
затвердженою рiшенням СумськоТ обласноi ради вiл 21 .l2.20l2;

8)забезпечення прилбання засобiв iнливiдlальног,l lахисl_\ (l]rlaHilt

дихання для непрацюючого населення, яке прожива€ у прогнозованих зонах
хiмiчного забруднення та вжиl tя заходiв щодо надання населенню Mtl;tt.tиBocr i

придбання в особисте користування засобiв iнливiдуального захисl,_\. t,l1lи-rlа.tiв

дозиметричного та хiмiчного контролю;
9) продовження накопичення мiсцевих rIаtерiальних резе;tвiв l.. Iя

запобiгання, лiквiдацij надзвичайних ситуачiй техногенного i приролногtl
характеру та iх наслiдкiв згiдно iз затвердженою номенклаl,yроюi

l0) пiдготовки мiсць масового вiдпочинку, дитяLlих оздоI]овчих табоlliв.
баз вiдпочинку на водних об'сктах областi до купального сезону;

ll)чведення влiю: у люто\,lу 20l5 року планiв проtиllав()_lкови\ з:lх()f iL,

та пропуску льодоход). у KBiTHi 20I5 року - планiв протипо7iеrliних ,lnxo.LiB r

лiсах i на торфовищах, у жовтнi 2015 року - планiв пiдготоЬки до дiй в

екстремальних осiнньо-зимових умовах 2015 201'6 poKiB;
12) розроблення основних завдань цивiльного захисту районiв. Ill

органiзаuiйно-методичних вказiвок про порядок навчання насеJlення ,]iя\I \

надзвичайних ситуацiях на 20l5 piK;
lЗ) провелення роз'яснювальних заходiв з пропагандll ,]нань основ безпекtt

жиrтсдiяльносr i. спрямованоi' на дij' населення ппи виникненнi надзви,llйнttr
сиlуачiй. дотримання санiтарно-гiгiснiчних норм. прilвил пolttc;ttHoj' ileзttcK,l.
поведiнки на водi. вживання ларiв прироли тощо;

l4) пiдбиття до 02.02.20l5 пiдсумкiв виконання заходiв цивiльлtого зttхисl,\
за 20l4 piK.

3 Вiдповiдальним виконавцям iнформувати про х i.1 ви KoHatl t,Iя цьоI()
наказу ffепартамент агропромислового розвитку Сумськоi'обласноТ деl]r|(li tз н (,i'

алмiнiстрачiТ до 01 липня та 20 грулня 201 5 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[иректор .Щепартаменту

l О.ПОвнI,tй спеrtiалiст вiддi_л), L'/
Kil.ll1ot]ol () |J I(lри-lи(lнЬго забеtпечсttня /ZёJ-4Z- I]. Ml l\4clrl,rlrl l;
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ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора .Щепартаменту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрачii

План
ОСНОВних ЗахоДiв цивiльного захисry .Щепартаменту агропромислового розвитку СумськоТ об.гiасноi державноi

адмiнiстрацii на 2015 piK

'

{
i

1

м
зlп Назва заходу

t
Хто проводить Залучаються

TepMiH
прове-
дення

1
,, з 4 5

l. Збори та наради керiвного складу цивi ьного захисту (далi - ЩЗ) СумськоТ областi
l. Збiр керiвного складу цивiль-

ного захисту , .Щепартаменту з
пiдбиття пiлсумкiв роботи у
сферi ЦЗ за 20I 5 piк та
визначення основних завдань на
20lб piK

Керiвник територiаль-
ноi пiдсистеми сдиноi
державноi системи I_{З

(да.lIi еГс цз),
дирекгор,,Щепартаменту

Начальники управлiнь агропромислового
розвитку районних державних адмiнiстрацiй,
керiвники сiльськогосподарських,
фермерських господарств

Грулень
(за окре-
мим pi-
шенняй)

2. Засiдання KoMicii !епарта-
менту з питань техногенно-
екологiчноi безпеки l,а
надзвичайних ситуацiй (далi -

ТЕБ та I-IC)

Голова KoMicii з питань
'1-ЕБ та.НС
flепартаменr,у |

Члени KoMicii з питань ТЕБ та НС
flепартаtленту

Щоквар-
талу (за
окремим
планом)
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Продовження додатка

l 2 з 4 5

l l. Командно-штабнi навчання
з. Командlltl-штабнi навчання I_{З:

MicTo ('уми та Сумський район

Micтo КоIlотоп та Конотсrгrський

райоtr
Рередиrrо-Булський район

.Щепартамент цивiль-
ного захисту населення
Сумськоi обласноi
державноi адмiнiс,гра-
rtii

Керiвники ланок територiальноi пiдсистеми
еДС ЦЗ, районнi KoMicii з питань ТЕБ та НС,
тимчасовi органи з евакуацi'i, сrtецiалiзованi
слух<би ЦЗ. поr,енцiйrlо небезпечrIi об'скти,
сили IlЗ, що залученi до навчаlillя.

l8-20
березня
lз-!4

вересня
l4-15

)t(овтня

III. Тренування та iншi заняття з питань I{З

4. Тренування з органами управ-
лiння територiальноi пiдсистеми
СДС tIB ulодо переведення iJ з

режиму функцiонуваrrня в

мирний час на ре)(и\4 (lyHKuio-
нуванl]я в особливий перiол

Засryпник голови Су-
мськоi обласноТ дер-
жавtlоТ адмiнiстрацiТ
(вiдповiдно до розпо-
дiлу обов'язкiв).
,Щепартамент цивiль-
ного захисту населен-
ня СумськоТ обласноi
державllоi адмiнiстра-
rriT

Органи управлiння ЦЗ районiв областi,
обласнi спецiалiзоваrri слуiкби I]З керiвники
с iльськогосподарських. фермерських
господарств

08-09
квiтня

) 'I'реrrуваlrlrя Korvricii,Щепарr,а-
lvеI],гч з питань ']-F]Б ,га |-IC.

o1-1l,al tiB у I IpaB,,rt itIIlя tiЗ та

раirоlrirз. з вllконilння зав,Itань з

tll-tгаlliзаItiТ безпечного ltpoгl)/cK}|

l]есIlяlIого
Jlь(,)лохолч Tz1 I]oBel I l.

вllкоiIаllllя завлаiIь lli.,l час
Ilссl|}]t{яг.]I11l]tIх IlOI,0лIlI.ix \,л,l()в l]

tlci t t l t ьtl-зt.tirlclBI.tй l lc;litl;1

Голова обласноТ KtrMi-
cii з Ilи,t,аllь ТЕБ та НС.
flеп ap,t,aпtertr, ци-
вiлыtогtl захl{с,г\/ IIа-

селеIIIIя CyirlcbKtri об-
_ttilclloT ;1ержzrвIlоТ ал-
lliHicTprI liT

Члени обласllоi коп,riсiТ з питань ТЕБ та НС.
оргаllи упl]аI]Jliння I{З Micт Ta районiв облас,l,i.
обласнi спецiа.гtiзtlваll i сlIужби I{З

lo

_пl()того

28
;liO l],гня



1-1родовження додатка

l 7 4
IV. Перевiрки стану ЩЗ, готовностi органiв управлiння та сил, пiдсумковi та iншi перевiрки

6. Iliдготовка до trеревiрки стану
реалiзацiТ державноi полiтики у
c(lepi I{З та органiзацiТ роботи
з пи гань lexHot,ettlroi i ttorkeжttoT
безпеки

Керiвники
ланок тери,t,орiаrIыrоi
rriдсистеми СДС LlЗ

Районнi KoMicii з пиr,ань ТЕБ та НС.
тим.lасtlвi органи з eBaKyallii, спецiа-
лiзованi служби ЦЗ. по,l,енцiйrrо пебез-
печ lri об'скти.

Червень

1. Комплекснi rrеревiрки реалiзацii
заходiв щодо виконання
державноi гtо.lIiтики у сtРерi I{З
llаселеIlня i територiй вiд НС
техногенного. та природного
характеру. мlсцевими органами
викоцавчоi вJIади, органами
мlсцевого самоврядування.
lrlдприсмс,гваN{и. установами та
o1rl ан i,заl tiя vи незалежно вiл
(lopM власносr,i:
п,tiста Охтирка r,a ()хтирського.

Б iлсtп iльськогtl_

Kpacll оп irlbc bKtlI,o райоlliв

Управлiння ДСНС
Украiни у Сумськiй
областi

Керiвники JIанок територiальноТ пiдсистеми
СДС ЦЗ. районнi KoMiciT з питань ТЕБ та НС,
тимчасовi органи з евакуацiТ, спецiалiзованi
gлужби IJЗ. потенцiйно tlебезпечнi об'скr,и,
навчальнi та медичнi заклади

Вересень

Жов,гелtь

JIистопал
8 I(clH,1,1lo,1I ьн i Ilе;lевiрки |]е,lJItзzt- Ytlpatз,rIitlllя ЛСIIС KepiBlll.tK1.1 -цаltок 1,ерl.t-гор ial lы toi llillсис t,еп,tи



Продовження додатка

) з 4 5
IllI заходlв tцодо виконанFIя
деря<авноТ полiтики у сферi I {З
населення i ,гериторiй вiд НС
техногенного та природного
характеру. пожежноi безпеки
мiсцевими органами виконав-
чоi влади, органа]чlи мiсцевого
самоврядування, пiдприсм-
ствами, установами та орга-
I.riзацiями t{езале)(но вiд форпл
власностi:
MicTa Ромни та Роменського.

IЗеликописарiвського.

Ли поводол и нс ького районiв

Укра'iни
областi

Сумськiй СДС ЦЗ. MicbKa i районнi KoMtcit з питань
ТЕБ та НС, тимчасовi органи з евакуацiТ,
спецiалiзованi служби ЦЗ, потенцiйно
tlебезпечнi об'скr и. навчальнi га ме.lичнi
заклади

Серпень

KBiTeltb

Березсrl ь

9, I-IepeBipKa стану органiзацll та
надаttllя методичltоi допомоги у
проведеннi тсхнiчноi iHBeH-
r,аризаr_цiТ захисних спорул
tlивiльного захисту (цлtвilrьноТ

оборони) у:
ruicTi I'омни. Kpaclttll t iл ьс bKoMt 1,.

l l е,,1ри га йл i всь коп,rу.

ОХ'Гl.rРСьколrу,га Пl,тцзп,,aоnon1'',
районах

.Д,епартамент цивiль-
Ilого захисту населен-
trя Сумськоi обласноi
лерlкавноТ адд4iнic-r,pa-
rliT. управлiння ДСНС
Украiltи l, С-'умrськiй
обrlас,гi

Районнi i об'сктовi KoMicii з коордиrrачii робiт
l]o проведеннlо техлtiчноТ iнвентарзацiТ
,tахисl{их споруд- ланки r ериr орiальноТ
пiдсистсми СДС I lЗ _ MicT. районiв сlбластi.
об'r Kr и l,tlcl tолltрс ькоТ лiялыlос l i -
балансоутри мува ч i захисних cItopy.tl

Лютий-
березень

I0- l IzrB.lzr;lbHo-ble,ttl]1l.rчt li збtlIlIt

ч. iавчально-методичнi, навчальнi та iншi збори

/|t-ltlr;lTaпteH l uttBillb- Спецiалiсr,rt ,] пиl,анI) llЗ раIiдер)каilN{ iH i-
Il()го захисl,), IIzlcc,rlcll- icr-paIliй. вик()I]авLlIlх KolvliTeTitз мiських 1ra.1.
llя Cy;r,lcbKoi trбltactlrli l tlбllttcltllx vll1-1aBлillb,t,a oб'c,/lIratrb

II [оквар-
таJI),.'
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Продовження додатка

l 2 з 4
державноl адмlнlстра_
цii

ll Збори керiвникiв районних
комiсiй з питань ТЕБ та НС

Голова обласноi KoMi-
сiI з питань ТЕБ та НС.
.Щепартамент ци-
вiльного захисry на-
селення Сумськоi об-
ласноi державноi ад-
мiнiстрацii

Голови мiських та районних комiсiй з питань
ТЕБ та НС

23
квiтня

12. Збори з головними iнженера-ми
та диспетчерами хlмlчно

об'сктiвнебезпечних
(молокdзаводи, м'ясокомбiнати)

Щепартамент цивiль-
ного захисту населен-
ня СумськоТ обласноi
державноi адмiнiстра-
цii, навчально-мето-
дичний дентр цивiль-
ного захисту та безпе-
ки життсдiяльностi
CvMcbKoi
управлiння

областi,
дснс

УкраiЪи у -Сумськiй
областi

Головнi iнженери
небезпечних об'сктiв

диспетчери хlмlчно 22
1равня

Головний спецiалiст з охорони
працi та мобiлiзацiйноi роботи О.П.Скорохол


