
 
У К Р А Ї Н А 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 6 

 
«19» січня 2022 року 

с. Лука-Мелешківська 
 

Про затвердження Плану основних заходів цивільного 

захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту по Лука-

Мелешківській територіальній громаді на 2022 рік 

 

 

Відповідно до частини 3 статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, 

виконавчий  комітет сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Вінницької 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту по 

Лука-Мелешківській територіальній громаді на 2022 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Комісарчук М.І. 

 

 

Сільський голова                                                     Богдан АВГУСТОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.if.gov.ua/files/uploads/259%20k_2017.pdf#page=1
http://www.if.gov.ua/files/uploads/259%20k_2017.pdf#page=1


ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням  виконавчого комітету 

Лука-Мелешківської сільської ради  

19 січня 2022 року № 6 

ПЛАН 

основних заходів  цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту по Лука-Мелешківській територіальній громаді на 2022 рік 

 

№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на приведення захисних 

споруд у готовність до використання 

за призначенням  

 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи, цивільного 

захисту, пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради 

суб’єкти господарювання – 

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 77 відсотків; звіт за 

результатами виконання 

комплексу заходів подано 

до Вінницької районної 

державної адміністрації  

2. Інформування населення про місця 

розташування захисних споруд 

цивільного захисту та інших споруд, 

призначених для його укриття на 

випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій, порядок їх заповнення та 

поводження в них з урахуванням 

доступності таких споруд для осіб з 

інвалідністю та інших  

маломобільних груп населення, а 

також стан їх готовності до 

використання за призначенням. 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи, цивільного 

захисту, пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради 

суб’єкти господарювання – 

балансоутримувачі (власники) 

захисних споруд цивільного 

захисту 

Балансоутримувачі (власники) 

захисних споруд цивільного 

захисту 

 

Протягом 

року 

Поінформовано населення 

розміщено інформацію 

про фонд захисних споруд 

цивільного захисту на 

офіційних веб-ресурсах  
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

Створення загальнодоступних 

інформаційних ресурсів із 

зазначеного питання 

3. Створення та поповнення фонду 

захисних споруд цивільного захисту, 

зокрема шляхом обстеження та 

взяття на облік підземних і наземних 

будівель і споруд, з метою 

встановлення можливості щодо їх 

використання для укриття населення 

як споруд подвійного призначення та 

найпростіших укриттів 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи, цивільного 

захисту, пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради 

субʼєкти господарювання – 

балансоутримувачі (власники) 

захисних споруд цивільного 

захисту 

Балансоутримувачі (власники) 

захисних споруд цивільного 

захисту 

 

Протягом 

року 

провести технічну 

інвентаризацію на всіх 

об’єктах, що перебувають 

на обліку як споруди 

подвійного призначення 

4. Упровадження вимог до інженерно-

технічних заходів цивільного захисту 

під час розроблення комплексних 

планів просторового розвитку на 

території територіальної громади та 

іншої, пов’язаної  

з ними містобудівної (просторової) 

документації 

Начальник Управління 

містобудування та 

архітектури районної 

державної адміністрації, 

Начальник відділу управління 

майном та будівництва Лука-

Мелешківської сільської ради 

Лука-Мелешківська сільська 

рада 
Протягом 

року 

Забезпечено розроблення 

розділу інженерно-

технічних заходів 

цивільного захисту 

комплексного плану 

просторового розвитку 

території територіальної 

громади та інших видів 

містобудівної 

(просторової) 

документації, розробленої 

за звітний період 

5. 1) Уточнення відомостей щодо 

переліку суб’єктів господарювання, 

що продовжують провадити свою 

діяльність в особливий період 

Сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

Лука-Мелешківська сільська 

рада 
До 01 лютого Уточнено перелік 

суб’єктів 

господарювання, що 

продовжують провадити 

діяльність в особливий 

період 
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

Заходи з 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 

 

 

 

 

 

Голова комісії 

з питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

 

 

 

 

Члени комісії, 

керівники установ та 

організацій 

 

За планом 

роботи комісії 

з питань 

техногенно-

екологічної 

безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій 

Виконано заходи 

відповідно до плану 

роботи комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

 

2. Участь командно-штабного навчання 

з органами управління та силами 

цивільного захисту Вінницької 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного 

захисту (з визначенням стану 

готовності до вирішення завдань 

цивільного захисту у мирний час та в 

особливий період) 

Голова обласної державної 

адміністрації Борзов С.С., 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації 

 

ланка територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту,  

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

підприємства, установи та 

організації 

Травень Проведено регіональні 

командно-штабні 

навчання та визначено 

стан готовності органів 

управління та сил 

цивільного захисту 

територіальної підсистеми 

єдиної державної системи 

цивільного захисту до 

виконання завдань із 

цивільного захисту, 

відкориговано 

планувальні документи у 

сфері цивільного захисту 

в мирний час та 

особливий період 

3. Надання консультативної допомоги у 

підготовці до проведення командно-

штабного навчання з органами 

управління та силами цивільного 

захисту Вінницької територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту та перевірка 

стану готовності органів управління 

Директор Департаменту з 

питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації  

 

ланка територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту,  

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

підприємства, установи та 

організації 

І квартал Надано методичну 

допомогу місцевим 

органам виконавчої 

влади, органам місцевого 

самоврядування щодо 

підготовки до командно-

штабного навчання 



5 

 

№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

цивільного захисту до його 

проведення 

4. Прийняття участі в:     

 Штабному тренуванні  з органами 

управління та силами цивільного 

захисту територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного 

захисту щодо дій в умовах паводку, 

пропуску льодоходу і повені 

Заступник Голови 

обласної державної 

адміністрації 

Здітовецький С. Г., 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації 

ланка територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту, 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

09 лютого Проведено штабні 

тренування. 

Відпрацьовано взаємодію 

між  органами управління 

цивільного захисту 

 Штабному тренуванні з органами 

управління та силами цивільного 

захисту територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного 

захисту щодо дій в складних умовах 

осінньо-зимового періоду 

Заступник Голови 

обласної державної 

адміністрації 

Здітовецький С. Г., 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації 

ланка територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту,  

спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

12 жовтня Проведено штабні 

тренування. 

Відпрацьовано взаємодію 

між  органами управління 

цивільного захисту 

 Штабному тренуванні з органами 

управління та силами цивільного 

захисту територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного 

захисту щодо переведення обласної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту з режиму 

функціонування в мирний час на 

Заступник Голови 

обласної державної 

адміністрації 

Здітовецький С. Г., 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

ланка територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту,  

спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

 

23 листопада Проведено штабні 

тренування та визначено 

стан готовності 

територіальних підсистем 

єдиної державної системи 

цивільного захисту до 

виконання завдань 

цивільного захисту. 

Відкориговані 
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

режим функціонування в особливий 

період 

обласної державної 

адміністрації 

 

планувальні документи у 

сфері цивільного захисту 

на мирний час та 

особливий період 

 Об’єктових тренувань із питань 

цивільного захисту в закладах вищої, 

загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та дошкільної 

освіти 

Директор Департаменту  

гуманітарної політики 

обласної державної 

адміністрації, 

голови районних державних 

адміністрацій, 

сільські, селищні, міські 

голови, 

начальник Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області 

Департамент  гуманітарної 

політики обласної державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації,  

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи, цивільного 

захисту, пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради 

Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Вінницької 

області (за згодою) 

За окремим 

планом 

Проведено об’єктові 

тренування, 

відпрацьовано практичні 

навички 

здобуто знання та вміння 

з питань особистої 

безпеки в умовах загрози 

та виникнення 

надзвичайної ситуації, 

користування засобами 

захисту, вивчення правил 

пожежної безпеки та 

основ цивільного захисту. 

Сформовано достатній 

(необхідний) рівень знань 

і умінь дитини для 

безпечного перебування в 

навколишньому 

природному середовищі, 

про елементарні норми 

поведінки в надзвичайних 

ситуаціях і запобігання 

пожежам від дитячих 

пустощів із вогнем 

подано звіти про 

здійснення заходу до 

територіальних органів 

ДСНС 

5. Здійснення комплексу заходів із 

запобігання виникненню: 
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

1) пожеж у природних екосистемах, 

на торфовищах, 

сільськогосподарських угіддях, у 

лісових масивах, на територіях і 

об’єктах природно-заповідного 

фонду та інших відкритих ділянках 

місцевості протягом  

пожежонебезпечного періоду 

 

 

 

 

 

Начальник Вінницького 

обласного управління 

лісового та мисливського 

господарства,  

директор Департаменту 

міжнародного 

співробітництва та 

регіонального розвитку  

обласної державної 

адміністрації, 

начальник Управління 

розвитку територій та 

інфраструктури обласної 

державної адміністрації, 

начальник Головного 

управління Національної 

поліції у Вінницькій області,  

начальник Державної 

екологічної інспекції у 

Вінницькій області, 

голови районних державних 

адміністрацій, 

сільські, селищні, міські 

голови 

 

 

Вінницьке обласне управління 

лісового та мисливського 

господарства, 

Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області, 

Головне управління 

Національної поліції у 

Вінницькій області,  

Департамент 

міжнародного 

співробітництва та 

регіонального розвитку  

обласної державної 

адміністрації, 

Управління розвитку 

територій та інфраструктури 

обласної державної 

адміністрації, 

Державна екологічна 

інспекція у Вінницькій 

області,  

районні державні 

адміністрації,  

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи, цивільного 

захисту, пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради 

Лютий – 

квітень  

Затверджено розпорядчі 

документи та плани 

організаційних і 

практичних заходів. 

Здійснено профілактичні 

заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки 

2) нещасних випадків з людьми на 

водних об’єктах 

 

 

Районні державні 

адміністрації, 

Лука-Мелешківська 

територіальна громада, 

Головне управління 

Державної служби України у 

Вінницькій області, 

ІІ квартал Визначено місця масового 

відпочинку людей на 

водних об’єктах. 

Розглянуто питання 
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

 

 

начальник Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області 

Головне управління 

Національної поліції у 

Вінницькій області,  

районні державної 

адміністрації, 

Завідувач сектором з питань 

оборонної роботи, цивільного 

захисту, пожежної безпеки та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Лука-Мелешківської 

сільської ради 

 

готовності місць масового 

відпочинку людей на 

водних об’єктах на 

засіданнях комісій з 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій. Обстежено 100 

відсотків дна акваторії 

пляжів. Створено 

рятувальні пости на 

визначених водних 

об’єктах, які мають пляжі 

3) надзвичайних ситуацій під час 

проходження осінньо-зимового 

періоду на підприємствах: 

    

паливо-енергетичного комплексу Начальник Управління 

розвитку територій та 

інфраструктури обласної 

державної адміністрації, 

начальник Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області, 

голови районних державних 

адміністрацій, 

сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

Управління розвитку 

територій та інфраструктури 

обласної державної 

адміністрації, 

Головне управління 

Державної служби України у 

Вінницькій області, 

районні державні 

адміністрації, 

Лука-Мелешківська 

територіальна громада  

Жовтень – 

грудень  

Здійснено профілактичні 

заходи щодо забезпечення 

безаварійної роботи 

паливо-енергетичного 

комплексу під час 

проходження осінньо-

зимового періоду 

житлово-комунального господарства 

та об’єктах соціальної сфери й 

інфраструктури 

Начальник Управління 

розвитку територій та 

інфраструктури обласної 

державної адміністрації, 

начальник Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області, 

Управління розвитку 

територій та інфраструктури 

обласної державної 

адміністрації, 

Головне управління 

Державної служби України у 

Вінницькій області, 

Жовтень – 

грудень 

Затверджено розпорядчі 

документи та плани 

організаційних і 

практичних заходів. 

Здійснено профілактичні 

заходи щодо сталого 

функціонування об’єктів 

житлово-комунального 
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 
голови районних державних 

адміністрацій, 

сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

Департамент соціальної та 

молодіжної політики обласної 

державної адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, Лука-

Мелешківська територіальна 

громада 

господарства, соціальної 

сфери та інфраструктури 

в умовах осінньо-

зимового періоду 

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. Перевірки щодо стану готовності:     

до пропуску льодоходу, повені та 

паводків 

Сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

Лука-Мелешківська сільська 

рада 

Лютий – 

березень 

Здійснено цільові 

перевірки стану 

готовності до пропуску 

льодоходу, повені та 

паводків  

місць масового відпочинку та 

оздоровлення громадян 

Сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

Лука-Мелешківська сільська 

рада 

Травень –

червень 

Організовано та 

проведено перевірки 

підприємств, установ та 

організацій щодо стану 

готовності місць масового 

відпочинку та 

оздоровлення громадян. 

За результатами 

підготовлено відповідні 

акти перевірок 

місць масового відпочинку населення 

на водних об’єктах 

Сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

Лука-Мелешківська сільська 

рада 

Травень –

червень 

Організовано та 

проведено перевірки 

підприємств, установ та 

організацій щодо стану 

готовності місць масового 

відпочинку населення на 

водних об’єктах. 
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

закладів освіти щодо підготовки до 

2022–2023 навчального року 

Сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

Відділ освіти та культури 

Лука-Мелешківської сільської 

ради 

Липень Оцінено діяльність щодо 

підготовки до 2022–2023 

навчального року; акти 

перевірок надіслано до 

закладів освіти 

2. Повірка засобів радіаційної розвідки і 

дозиметричного контролю об’єктів  

господарської діяльності 

Директор Департаменту 

з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами обласної державної 

адміністрації 

Лука-Мелешківська сільська 

рада, підприємства, установа і 

організації (за окремим 

списком) 

За планом 

Державного 

підприємства 

«Білоцерківсь-

кий центр 

стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

Здійснена повірка засобів 

радіаційної розвідки і 

дозиметричного контролю 

об’єктів  господарської 

діяльності 

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. Участь у навчанні керівного складу і 

фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією заходів цивільного 

захисту в навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Начальник Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області, 

Директор Департаменту 

з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної держадміністрації, 

начальник Навчально-

методичного центру 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області 

 

Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області, 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації, 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області, 

районної державної 

адміністрації, 

Лука-Мелешківська 

територіальна громада, 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, обласні 

До 25 грудня Забезпечено потребу у 

навчанні 625 осіб 

керівного складу і 

фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з 

питань цивільного 

захисту, відповідно до 

державного замовлення 

на рік 



11 

 

№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 
підприємства, установи і 

організації (за згодою) 

2. Участь в  навчально-методичному 

зборі з уповноваженими 

представниками місцевих органів 

виконавчої влади, територіальних 

органів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій щодо 

планування, підготовки та 

проведення евакуаційних заходів 

у Вінницькій області 

Заступник Голови 

обласної державної 

адміністрації 

Здітовецький С. Г. 

 

Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області, 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами обласної державної 

адміністрації, Навчально-

методичний центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності області, 

районні державні 

адміністрації, 

Лука-Мелешківська 

територіальна громада 

Травень Затверджено план 

проведення зборів 

здійснено заходи, 

передбачені планом,  

надано методичну 

допомогу місцевим 

органам виконавчої влади 

щодо планування, 

підготовки та здійснення 

евакуаційних заходів 

3. Участь в  навчально-методичних 

зборах: 

Директор Департаменту 

з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації  

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації,  

районні державні 

адміністрації, Лука-

Мелешківська територіальна 

громада, обласні 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

Навчально-методичний центр 

  

щодо підсумків роботи з підготовки 

цивільного захисту  області  у 2021 

році та визначення основних завдань 

у зазначеній сфері на 2022 рік та 

реалізації заходів із захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій у мирний час 

та в особливий період; 

23–24 лютого Затверджено план 

проведення зборів. 

Заходи, передбачені 

планом, виконано 

щодо підсумків роботи з підготовки 

цивільного захисту області  за перше 

півріччя і визначення завдань  на 

друге півріччя 2022 року; 

06–07 липня Затверджено план 

проведення зборів. 

Заходи, передбачені 

планом, виконано 
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

щодо планування заходів з 

підготовки цивільного захисту  

області у 2023 році 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області 
02–03 

листопада 

Затверджено план 

проведення зборів. 

Заходи, передбачені 

планом, виконано 

4. Прийняття участі в проведенні 

Місячника цивільного захисту 

Директор Департаменту з 

питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації,  

начальник Навчально-

методичного центру 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами обласної державної 

адміністрації, Навчально-

методичний центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності області, 

Департамент гуманітарної 

політики обласної державної 

адміністрації, районні 

державні адміністрації, 

Лука-Мелешківська 

територіальна громада, 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, обласні 

підприємства, установи і 

організації 

17 вересня– 

17 жовтня 

 

Затверджено план 

проведення Місячника 

цивільного захисту. 

Заходи, передбачені 

планом, виконано 

5. Участь в проведенні оглядів-

конкурсів навчально-матеріальної 

бази цивільного захисту: 

 

районні 

 

Директор Департаменту з 

питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації,    

Районні державні 

адміністрації, Лука-

Мелешківська територіальна 

громада, Навчально-

методичний центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності області, 

 

 

26–30 вересня 

 

 

Проведено заходи, 

підведені підсумки 

6. Прийняття участі в проведенні Дня 

цивільного захисту, Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності, 

Тижня безпеки дитини у закладах 

загальної середньої, професійної 

Директор Департаменту 

гуманітарної політики 

обласної державної 

адміністрації,  

директор Департаменту 

Департамент гуманітарної 

політики обласної державної 

адміністрації, 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

Квітень– 

травень, 

жовтень– 

листопад 

Проведено заходи у 

закладах загальної 

середньої, професійної 

(професійно-технічної) та 

дошкільної освіти 
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

(професійно-технічної) та дошкільної 

освіти 

охорони здоров’я та 

реабілітації обласної 

державної адміністрації, 

начальник Головного 

управління  Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

обласної державної 

адміністрації,  

Головне управління  

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області, директор 

Департаменту охорони 

здоров’я та реабілітації 

обласної державної 

адміністрації, 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області, 

районні державні 

адміністрації, 

Лука-Мелешківська 

територіальна громада 

7. Проведення серед населення 

просвітницької роботи із запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з небезпечними 

інфекційними захворюваннями, 

масовими неінфекційними 

захворюваннями (отруєннями); 

пожеж в екосистемах 

Сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

Структурні підрозділи Лука-

Мелешківської сільської ради 
До 15 грудня Відповідно до 

затверджених планів 

проведено просвітницьку 

роботу серед населення 

щодо запобігання 

захворювання 

небезпечними 

інфекційними  

захворюваннями та щодо 

запобігання виникнення 

та поширення пожеж в 

екосистемах 

8. Популяризація культури безпеки 

життєдіяльності серед дітей і молоді 

шляхом проведення шкільних, 

Сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

Структурні підрозділи Лука-

Мелешківської сільської ради 
До 15 грудня Проведено заходи з 

популяризації культури 
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№ 

 

Заходи Відповідальні за 

проведення (виконання) 

 

Залучаються 

(навчаються) 

Терміни 

проведення 

Показники 

(індикатори) 

виконання заходу 

районних (міських), обласних та 

всеукраїнських заходів (змагань), 

навчально-тренувальних зборів і 

організації навчальних таборів 

безпеки життєдіяльності 

серед дітей і молоді 

9. Участь в  проведенні громадських 

акцій «Герой-рятувальник року» та 

«Запобігти. Врятувати. Допомогти» 

Начальник Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області 

Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області, 

Департамент гуманітарної 

політики обласної державної 

адміністрації, районні 

державні адміністрації, 

Лука-Мелешківська 

територіальна громада 

До 15 грудня Проведено громадські 

акції «Запобігти. 

Врятувати. Допомогти» та 

«Герой-рятувальник 

року» 

10. Створення циклу тематичних 

світлин, соціальної реклами з основ 

безпеки життєдіяльності з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю 

Сільський голова Лука-

Мелешківської сільської ради 

Структурні підрозділи Лука-

Мелешківської сільської ради 
До 15 грудня Створено цикл 

тематичних світлин, 

соціальної реклами з 

основ безпеки 

життєдіяльності з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю 

 

Сільський голова                                                                                                                                          Богдан АВГУСТОВИЧ 

 


