
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

10.01.2019 м. Полтава № 1 9

Про План основних заходів 
цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту 
Полтавської області на 2019 рік

Відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України, статей 27, 
31 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та на виконання 
розпорядження Кабінету М іністрів України від 27.12.2018 №  1076-р
„Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік” :

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області 
на 2019 рік (далі -  План заходів), що додається.

2. Відповідальним виконавцям про виконання Плану заходів інформувати 
управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації 
щопівроку до 05.07.2019, 15.01.2020 для узагальнення та інформування обласної 
державної адміністрації до 20.07.2019, 30.01.2020.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації Товстого Р.І. та заступників голови 
облдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Голова 
обласної державної, 

адміністрації в.головко



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Розпорядження голови 
Полтавської обласної 
державної адміністрації
10.01.2019 їй 19

ПЛАН 
основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2019 рік

№
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Залучаються Строк

виконання
Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

1 Здійснення реконструкції (будівництво 
нових): . є
територіальної автоматизованої системи 
централізованого оповіщення 
„Сигнал-ВО”

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

Р ай держадмі н істрац її, 
міськвиконкоми, 
телерадіоорганізації, 
проектувальні та підрядні 
організації

до 15 грудня

місцевих автоматизованих систем 
централізованого оповіщення 
„Сигнал-М”

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, 
об’єднані територіальні громади

Сільські (селищні) ради, 
телерадіоорганізації, 
проектувальні та підрядні 
організації.

до 15 грудня

2 Розробка положень про територіальну 
систему оповіщення (ТАСЦО) та місцеві 
системи оповіщення (МАСЦО)

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми, 
об'єднані територіальні громади

Територіальні спеціалізовані 
служби цивільного захисту 
зв’язку та оповіщення 
регіонального та місцевого 
рівня

до 15 червня
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Полтавській області, навчально- 
методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Полтавської 
області

громадських акцій „Запобігти. 
Врятувати. Допомогти’’ та „Герой- 
рятувальник року”

Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій України 
у Полтавській області, Департамент 
освіти та науки облдержадміністрації, 
Управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації, Департамент 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, засоби 
масової інформації

до 15 грудня

шкільних, районних (міських), та 
обласного етапів Всеукраїнського 
фестивалю дружин юних пожежних

Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, Департамент освіти і 
науки облдержадміністрації, Управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації

Райдержадм і ні страції, 
міськвиконкоми, 
підприємства, установи та 
організації, команди- 
переможці районних 
(міських) змагань

квітень-
вересень

зо Створення циклу тематичних теле- та 
радіопередач, соціальної реклами з основ 
безпеки життєдіяльності з урахуванням 
потреб осіб з інвалідністю

Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, Департамент 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації, Департамент 

| охорони здоров’я облдержадміністрації

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, філія ПАТ 
„НСТУ” „Полтавська 
регіональна дирекція 
„ЛТАВА” «

до 15 грудня

Начальник управління з питань 
цивільного захисту облдержадміністрації В.М .Стеблянко



13
№
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Залучаються Строк

виконання
безпеки дитини у закладах загальної 
середньої, професійно-технічної та 
дошкільної освіти

Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській 
області, Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації, Навчально- 
методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Полтавської 
області

заклади області жовтень-
листопад

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

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Головне управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській 
області, Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській 
області, Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Полтавської області, 
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, управління з питань 
цивільного захисту облдержадміністрації

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, 
підприємства, установи та 
організації

до 15 грудня

заходів з популяризації культури безпеки 
життєдіяльності серед дітей і молоді 
шляхом проведення шкільних, районних 
(міських) та обласних змагань, 
навчально-тренувальних зборів і 
організації навчальних таборів

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації, Департамент 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у

Команди міст і районів 
області

до 15 грудня
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3 Забезпечення придбання засобів 

радіаційного та хімічного захисту для: є

персоналу хімічно-небезпечних об’єктів 
у повному обсязі

Підприємства, установи та організації Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми

до 25 грудня

працівників підприємств, розташованих у 
зоні можливого хімічного забруднення

Підприємства, установи та організації Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми

до 25 грудня

непрацюючого населення, яке проживає 
у прогнозованих зонах хімічного 
забруднення

Райдержадміністрації, міськвиконкоми Керівники хімічно- 
небезпечних об’єктів

до 25 грудня

4 Уточнення переліку суб’єктів 
господарювання, що продовжують свою 
діяльність в особливий період

Відділ з питань запобігання та протидії 
корупції, взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації, сектор 
мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

до 25 грудня

5 Завершення оснащення закладів охорони 
здоров’я відповідного профілю 
функціонування, у структурі яких є 
відділення екстреної медичної допомоги, 
неонатології, трансфузіології, 
реанімаційні та хірургічні блоки, 
пологові відділення, палати інтенсивної 
терапії тошо, автономними джерелами 
електропостачання

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, об’єднані 
територіальні громади

до 25 грудня
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6 Організація заходів з поповнення 

(створення) фонду захисних споруд 
цивільного захисту відповідно до 
нормативних вимог, визначених 
законодавством

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, 
об’єднані територіальні громади

Управління з < питань 
цивільного захисту 
облдержадміністрації, 
Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області

до 25 грудня

7 Проведення коригування інформації 
щодо місць розташування готових та 
обмежено готових захисних споруд, які 
призначені для укриття населення, на 
офіційних веб-ресурсах

Райдержадміністрації, міськвиконкоми Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області

до 25 грудня

8 Здійснення звірки електронного та 
документального обліку захисних споруд 
цивільного захисту з Державною 
службою України з питань надзвичайних 
ситуацій, місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого 
самоврядування

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації, Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській 
області

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

до 25 грудня

9 Організація та впровадження системи 
аеромедичної евакуації постраждалих у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській 
області

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, об’єднані 
територіальні громади

до 25 грудня

10 Надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам та 
організаціям щодо підготовки до осінньо- 
зимового періоду

Департамент будівництва, містобудування 
і архітектури та житлово-комунального 
господарства об лдержадм і н і страції, 
Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, Управління 
інфраструктури облдержадміністрації, 
Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації.

Органи місцевого 
самоврядування, 
підприємства, установи та 
організації

вересень -  
жовтень
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виконання
міськвиконкомів, об’єднаних 
територіальних громад

та міськвиконкомів, 
об’єднаних територіальних 
громад

23 Участь у зборах щодо організації та 
здійснення заходів цивільного захисту з 
керівниками підрозділів з питань 
цивільного захисту місцевих органів 
виконавчої влади (м.Харків)

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій

Керівний склад управління з 
питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

жовтень

24 Участь у показовому навчанні з питань 
цивільного захисту на базі одного з 
підприємств в Чернігівській області

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій, Чернігівська 
облдержадміністрація

Керівний склад органів 
управління територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту

жовтень

25 Участь у навчально-методичних зборах 
щодо планування, підготовки та 
проведення евакуаційних заходів

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій, Хмельницька 
облдержадміністрація

Уповноважені представники з 
питань планування, 
підготовки та проведення 
евакуаційних заходів

квітень

26 Участь у навчально-методичних зборах 
щодо здійснення заходів радіаційного і 
хімічного захисту населення і територій

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій, Чернівецька 
облдержадм і н і страція

Уповноважені представники з 
питань здійснення заходів 
радіаційного і хімічного 
захисту населення і територій

жовтень

27 Участь у практичному семінарі щодо 
впровадження інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту у 
містобудівну та проектну документацію

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій

Уповноважені представники 
місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого 
самоврядування, 
підприємств, установ та 
організацій

жовтень

28 Участь у практичному семінарі з щодо 
організації діяльності базових (опорних) 
закладів освіти з безпеки життєдіяльності

Міністерство освіти і науки 
облдержадміністрації, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій

Представники органів 
управління освітою та 
науково-педагогічні 
(педагогічні) працівники

жовтень

29 Організація та проведення:
Дня цивільного захисту, Тижня знань з 
основ безпеки життєдіяльності, Тижня

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Головне управління

Райдержадм і н і страції, 
міськвиконкоми, навчальні

квітень-
травень,



I I

№
з/п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Залучаються
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виконання

19 Забезпечення виконання робіт з 
знищення території області від 
зибухонебезпечних предметів

'оловне управління Державної служби 1 
/країни з надзвичайних ситуацій у 
Лолтавській області, Головне управління 
■іаціонапьної поліції в Полтавській 
області

^держ адм ін істрац ії, 
шконавчі органи міських, 
елищних та сільських рад

до 31 грудня

20 Здійснення організаційних заходів щодо 
безпечного проведення Національного 
Сорочинського ярмарку

ТОВ „Сорочинський ярмарок”, 
Миргородська райдержадміністрація

оловне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Долтавській області, Головне 
управління Національної 
поліції в Полтавській області, 
Управління. патрульної 
поліції в Полтавській 
області, структурні 
підрозділи обласної 
державної адміністрації

липень -  
серпень

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

21 Проведення функціонального навчання 
керівного складу та фахівців місцевих 
органів виконавчої влади, виконавчих 
органів рад, підприємств, установ та 
організацій в навчально-методичному 
центрі цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Полтавської області.

Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
Полтавської області, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми, 
управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

Підприємства, установи та 
організації

до 25 грудня

22 Проведення дводенних зборів з головами 
місцевих комісій з питань ТЕБ і НС, 
керівниками територіальних 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту, структурних підрозділів 
(фахівцями) з питань цивільного захисту 
пайлепжадміністоацій та

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

Голови комісій з питань ТЕБ і 
НС, керівники територіальних 
спеціалізованих служб 
цивільного захисту, 
структурних підрозділів 
(фахівці) з питань цивільного 
захисту райдержадміністрацій

6-7 лютого

4
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райдержадміністрації, міськвиконкоми
Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, 

сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
11 Уточнення планів реагування на 

надзвичайні ситуації (регіонального, 
місцевого та об’єктового рівнів), 
інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта 
господарювання у разі загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій для 
суб’єктів господарювання з чисельністю 
персоналу 50 осіб і менше

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації, Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській 
області, структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми

Спеціалізовані служби 
цивільного захисту, суб’єкти 
господарювання

ЛЮТИЙ

12 Проведення: -
командно-штабних навчань з органами 
управління та силами цивільного захисту 
ланок територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту у:

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації спільно із 
територіальними спеціалізованими 
службами цивільного захисту

Органи управління та сили 
міських та районних ланок 
територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту, місцеві 
комісії з питань ТЕБ і НС, 
відповідні формування 
Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту

Котелевському районі квітень
Лубенському районі травень
м.Лубни травень
Миргородському районі червень
м.Миргороді червень
Новосанжарському районі вересень
Шишацькому районі вересень
м.Полтаві жовтень
Хорольському районі листопад
м.Хоролі листопад
штабного тренування з органами Управління з питань цивільного захисту Територіальні спеціалізовані вересень



№  1
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Залучаються Строк

виконання
управління цивільного захисту 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту (із 
залученням органів з евакуації) щодо 
переведення з режиму функціонування в 
мирний час на режим функціонування в 
особливий період

облдержадміністрації служби цивільного захисту, 
евакуаційні органи, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми

штабних тренувань з органами 
управління цивільного захисту ланок 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 
щодо виконання завдань з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру

Керівники ланок територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту

Місцева комісія з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій, відповідні 
структурні підрозділи органу 
управління ланки 
територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту та органи 
управління сил цивільного 
захисту ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту

лютий-
жовтень

спеціальних навчань (тренувань) 
формувань цивільного захисту 
територіальних спеціалізованих служб 
цивільного захисту:

Керівники спеціалізованих служб 
цивільного захисту

Керівний склад і фахівці 
спеціалізованої служби 
цивільного захисту

матеріального забезпечення травень
транспортного та технічного 
забезпечення

вересень

енергетики жовтень
спеціальних об’єктових навчань з питань 
цивільного захисту

Керівники суб’єктів господарювання Члени комісії з питань 
надзвичайних ситуацій, 
керівний склад і фахівці,

згідно 3
графіком
(планом-

10
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виконання
територіальної системи централізованого 
оповіщення „Сигнал-ВО” з доведенням 
до відома населення навчальної 
інформації у сфері цивільного захисту 
через засоби масової інформації

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, 
підприємства електрозв’язку 
Полтавської дирекції ПАТ 
„Укртелеком”, підрозділи 
Головного управління 
Національної поліції в 
Полтавській області

жовтень

16 Забезпечення та здійснення контролю за 
техногенною і пожежною безпекою 
арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, 
боєприпасів і компонентів ракетного 
палива, інших вибухопожежонебезпеч- 
них об’єктів Збройних Сил, уточнення та 
подання місцевим органам виконавчої 
влади розрахунків зон можливого 
ураження внаслідок вибуху 
вибухонебезпечних предметів, які 
зберігаються на зазначених об’єктах

Начальники Полтавського, 
Кременчуцького, Миргородського, 
Лубенського військових гарнізонів, 
командири військових частин, які 
дислокуються на території області, 
Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

до 15 грудня

17 Впровадження суб’єктами 
господарювання автоматизованих систем 
раннього виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій на об’єктах 
підвищеної небезпеки та оповіщення 
населення в зонах можливого ураження і 
персоналу таких об’єктів

Керівники суб’єктів господарювання Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми

до 25 грудня

18 Здійснення експлуатаційно-технічного 
обслуговування апаратури територіальної 
системи централізованого оповіщення 
,,Сигнал-ВО”

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації, Полтавська філія 
ПАТ „Укртелеком”

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, 
підприємства електрозв’язку 
міст і районів області

до 20 грудня
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виконання
перевірки місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 
щодо стану готовності:
до пропуску льодоходу, повені та 
паводків

Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, Регіональний офіс 
водних ресурсів у Полтавській області (за 
згодою)

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

лютий-
березень

місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах

Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, КУ „Рятувально- 
водолазна служба” Полтавської обласної 
ради

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

травень-
червень

перевірки стану готовності:
комунальних, об’ектових аварійно- 
рятувальних служб і формувань, а також 
аварійно-рятувальних служб громадських 
організацій до дій за призначенням

Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, Департамент 
будівництва, містобудування і архітектури 
та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, управління з 
питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

Комунальні, аварійно- 
технічні та інші формування

березень-
травень

підприємств, що належать до сфери 
управління центральних органів 
виконавчої влади, а також підприємств, 
установ та організацій, що мають у 
віданні ліси і сільськогосподарські 
угіддя, до їх протипожежного захисту в 
пожежонебезпечний період

Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, Полтавське обласне 
управління лісового та мисливського 
господарства, Департамент 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації

Підприємства, установи та 
організації ,,

квітень-
червень

6
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виконання
діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням 
заходів з цивільного захисту 
суб’єкта господарювання, 
спеціалізовані служби 
цивільного захисту, до 
третини формувань 
цивільного захисту суб’єкта 
господарювання

графіком)
проведення
спеціальних
об’єктових
навчань

спеціальних об’єктових тренувань з 
питань цивільного захисту

Керівники спеціалізованих служб 
цивільного захисту, формувань цивільного 
захисту суб’єктів господарювання

Керівний склад і фахівці, 
діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням 
заходів з цивільного захисту 
суб’єкта господарювання, 
відповідні спеціалізовані 
служби цивільного захисту, 
формування цивільного 
захисту

згідно 3
графіком
(планом-
графіком)
проведення
спеціальних
об’єктових
тренувань

спеціального навчання (тренування) 
формувань аварійно-рятувальної служби 
функціональної підсистеми запобігання 
надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх 
наслідків у підпорядкованих 
організаціях, на підвідомчих об’єктах і 
територіях з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на арсеналах, 
базах (складах) озброєння, ракет, 
боєприпасів і компонентів ракетного 
палива, інших 
вибухопожежонебезпечних об’єктах 
Збройних Сил

Начальники Полтавського, 
Кременчуцького, Миргородського, 
Лубенського військових гарнізонів 
спільно з Головним управлінням 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській 
області

Військові частини, які 
дислокуються на території 
області,
рай держадм і н істрації, 
міськвиконкоми

за окремим 
планом

13 Здійснення комплексу заходів із 
запобігання виникненню:
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виконання
пожеж у лісах, на торфовищах та 
сільськогосподарських угіддях протягом 
пожежонебезпечного періоду

Полтавське обласне управління лісового 
та мисливського господарства, Головне 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській 
області, Головне управління Національної 
поліції в Полтавській області, 
Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, Регіональний офіс 
водних ресурсів у Полтавській області

Райдержадміністрації, 
виконавчі органи селищних 
та сільських рад, суб’єкти 
господарювання

квітень -  
жовтень

нещасних випадків із людьми на водних 
об’єктах

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації, Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській 
області, Головне управління Національної 
поліції в Полтавській області

Райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських, 
селищних та сільських рад, 
КУ „Рятувально-водолазна 
служба” Полтавської 
обласної ради, рятувально- 
водолазні станції (служби) 
міст Полтави, Кременчука, 
Горішні Плавні, Дубни, 
селища Градизьк 
Глобинського району

II квартал

Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, 
цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на регіональному та місцевому рівнях

14 Підготовка до контрольної перевірки 
Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій виконання вимог 
законів та інших нормативно-правових 
актів з питань цивільного захисту 
техногенної та пожежної безпеки, 
цивільного захисту і діяльності аварійно- 
рятувальних служб

Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації, Головне управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській 
області

Райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських, 
селищних та сільських рад, 
підприємства, , установи, 
організації

січень-
березень

15 Проведення:
перевірки виконання вимог законів та

8
№
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Залучаються Строк

виконання
інших нормативно-правових актів з 
питань техногенної та пожежної безпеки, 
цивільного захисту, зокрема:
комплексної перевірки у: Головне управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, управління з питань 
цивільного захисту облдержадміністрації, 
територіальні спеціалізовані служби 
цивільного захисту (за згодою)

Органи управління та сили 
міської (районної) ланки 
територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту

Козельщинському районі квітень
контрольної перевірки у: Головне управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області, управління з питань 
цивільного захисту облдержадміністрації, 
територіальні спеціалізовані служби 
цивільного захисту (за згодою)

Органи управління та сили 
міської (районної) ланки 
територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту

Великобагачанському районі квітень
Г адяцькому районі травень
Шишацькому районі травень
Миргородському районі червень
м.Миргороді червень
Глобинському районі липень
Карлівському районі липень
Новосанжарському районі серпень
Семенівському районі серпень
Чорнухинському районі вересень
Полтавському районі жовтень
Решетилівському районі жовтень
Хорольському районі листопад


