
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ         
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  ________________ 20 ____ року      м. Кременець № ___________________

Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту 
Кременецького району на 2022 рік

Відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України, статей 6 і 13 
Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1742-р „Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту на 2022 рік”, на виконання розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 1 лютого 2022 року № 51/01.02-01 
“Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Тернопільської 
області на 2022 рік”:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Кременецького 
району на 2022 рік (далі – план заходів), що додається.

2. Територіальним громадам Кременецького району, керівникам місцевих 
спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій 
Кременецького району:

1) розробити та затвердити до 15 лютого 2022 року галузеві та місцеві 
плани заходів цивільного захисту на 2022 рік відповідно до своїх повноважень;

2) інформувати про стан виконання плану заходів управління соціально-
економічного розвитку територій районної державної адміністрації до               
25 червня 2022 року і 5 січня 2023 року.

3. Управлінню соціально-економічного розвитку територій районної 
державної адміністрації забезпечити координацію роботи щодо реалізації плану 
заходів і про стан виконання розпорядження інформувати районну державну 
адміністрацію до 5 липня 2022 року та 15 січня 2023 року.
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4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 22 січня 2021 року № 7/02-07/1 „Про затвердження 
плану основних заходів цивільного захисту Кременецького району на 2021 рік”.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації

Голова адміністрації          Віталій КУДЛАК

Василь Хортик

Віталій Грушко

Роман Березовський

Ігор Божук

Василь Білоус

Зоряна Павлюк

Катерина Калітка



                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                     Розпорядження голови районної 
                                                                                                                       державної адміністрації

                                                                                                                                          ____________№________
                  

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Кременецького району на 2022 рік

№
з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк 

виконання
1 2 3 4
1. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

приведення захисних споруд цивільного захисту (далі - 
ЗСЦЗ) у готовність до використання за призначенням на 
рівні не нижче 77 відсотків

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі 
захисних споруд цивільного захисту

протягом 
року

2. Інформування населення про місця розташування ЗСЦЗ 
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.
Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів 
із зазначеного питання

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі 
захисних споруд цивільного захисту

протягом 
року

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

територіальні громади Кременецького району, суб’єкти 
господарювання – балансоутримувачі захисних споруд 
цивільного захисту

протягом 
року

4. Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів управління соціально-економічного розвитку територій протягом 
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цивільного захисту під час розроблення комплексних 
планів просторового розвитку території територіальних 
громад та іншої, пов’язаної з ними містобудівної 
(просторової) документації

райдержадміністрації, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області

року

5. Уточнення відомостей щодо переліку суб’єктів 
господарювання, що продовжують провадити свою 
діяльність в особливий період

територіальні громади Кременецького району, відділ 
управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату  
райдержадміністрації,  управління соціально-економічного 
розвитку територій райдержадміністрації

IV квартал

6. Проведення спеціальних об’єктових навчань 
(тренувань) з питань цивільного захисту

територіальні громади Кременецького району, 
підприємства, установи, організації (за згодою)

до 25 грудня

7. Здійснення комплексу організаційних і практичних 
заходів щодо запобігання виникненню:

1) пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських 
угіддях у пожежонебезпечний період

державне підприємство “Кременецьке лісове 
господарство”, Кременецьке районне комунальне 
лісогосподарське підприємство “Кремліс”, національний 
природний парк “Кременецькі гори”,  Шумське комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське та мисливське 
підприємство ,,Волинь” Шумської міської ради, 
агропромислові підприємства Кременецького району,  
Кременецьке районне управління ГУ ДСНС України   в 
Тернопільській області, Кременецький районний відділ 
поліції ГУНП у Тернопільській області, територіальні 
громади Кременецького району,  управління соціально-
економічного розвитку територій райдержадміністрації

лютий-
травень

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах територіальні громади Кременецького району,  
Кременецьке районне управління ГУ ДСНС України   в 
Тернопільській області, Кременецький районний відділ 
поліції ГУНП у Тернопільській області, Регіональний офіс 
водних ресурсів у Тернопільській області (за згодою)

ІІ квартал

3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-
зимового періоду на суб’єктах господарювання:
паливо-енергетичного комплексу підприємства паливно - енергетичного комплексу 

Кременецького району, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 

жовтень-
грудень
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ГУ ДСНС України   в Тернопільській області, територіальні 
громади Кременецького району,  управління соціально-
економічного розвитку територій райдержадміністрації

житлово-комунального господарства та об’єктах 
соціальної сфери і інфраструктури

територіальні громади Кременецького району, 
підприємства  житлово - комунального  господарства 
Кременецького району,  управління соціально-
економічного розвитку територій райдержадміністрації, 
Кременецьке районне управління ГУ ДСНС України   в 
Тернопільській області 

жовтень-
грудень

8. Здійснення заходів щодо розвитку технічної 
модернізації місцевих автоматизованих систем 
централізованого оповіщення

територіальні громади Кременецького району, дільниця 
мережі доступу №314/3 м. Кременець Тернопільської філії 
ПАТ „Укртелеком”,  управління соціально-економічного 
розвитку територій райдержадміністрації

до 25 грудня

9. Організація та здійснення відповідно до Закону України 
,,Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності” перевірок місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій 
щодо стану готовності:

1) до пропуску льодоходу, повені та паводків; територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України   в Тернопільській 
області,  управління соціально-економічного розвитку 
територій райдержадміністрації, регіональний офіс водних 
ресурсів у Тернопільській області (за згодою)

лютий-
березень

(за 
окремим 
планом)

2) місць масового відпочинку населення на водних 
об’єктах;

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України   в Тернопільській 
області,  управління соціально-економічного розвитку 
територій райдержадміністрації, регіональний офіс водних 
ресурсів у Тернопільській області (за згодою)

січень-
травень

3) місць масового відпочинку та оздоровлення громадян територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України   в Тернопільській 
області,  управління соціально-економічного розвитку 
територій райдержадміністрації, регіональний офіс водних 
ресурсів у Тернопільській області (за згодою)

травень-
червень
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4) закладів освіти до 2022/2023 навчального року територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України   в Тернопільській 
області

липень

10. Визначення стану готовності:
1) комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і 

формувань, а також аварійно-рятувальних служб 
громадських організацій до дій за призначенням

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України в Тернопільській 
області

березень-
травень

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

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області

березень-
червень

11. Проведення командно-штабних тренувань з органами 
управління і силами територіальної підсистеми ЄДСЦЗ 
(із залученням евакуаційних органів) щодо:

1) виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені 
та паводків

управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації,  територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області, місцеві 
спеціалізовані служби цивільного захисту району

лютий-
березень 

(за окремим 
планом)

2) виконання завдань під час несприятливих погодних 
умов в осінньо-зимовий період

управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації,  територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області, місцеві 
спеціалізовані служби цивільного захисту району

жовтень-
листопад

(за окремим 
планом)

12. Проведення спеціальних об’єктових навчань 
(тренувань) з питань цивільного захисту

територіальні громади Кременецького району, 
підприємства, установи, організації (за згодою)

до 25 грудня

13. Проведення функціонального навчання керівного 
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 
захисту, у навчально-методичному центрі цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської 
області (далі – НМЦ та БЖД області)

управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області 

протягом 
року

14. Проведення навчання з питань пожежної безпеки та Кременецьке районне управління ГУ ДСНС України  в протягом 
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проходження спеціальної підготовки посадових осіб , 
які залучаються до проведення інструктажів, навчання 
та перевірки знань з питань цивільного захисту, 
пожежної та техногенної безпеки

Тернопільській області, НМЦ ЦЗ та БЖД області,  
територіальні громади Кременецького району, суб’єкти 
господарювання (за згодою)

року

15. Забезпечення участі у зборах керівників підрозділів 
(працівників) з питань цивільного захисту щодо 
планування та здійснення заходів цивільного захисту

управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області

жовтень
(за окремим 

планом)

16. Визначення потреби органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій у функціональному 
навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту, на 2023 рік

управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області,  суб’єкти 
господарювання (за згодою)

до 15 
вересня

17. Проведення контрольної перевірки виконання вимог 
законів та інших нормативно-правових актів з питань 
цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки у 
Кременецькому районі

ГУ ДСНС України в області,  управління соціально-
економічного розвитку територій райдержадміністрації, 
територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області, Кременецька райдержадміністрація

листопад
(за окремим 

планом)

18. Проведення одноденних навчальних зборів з фахівцями 
з питань цивільного захисту райдержадміністрацій, 
органів місцевого самоврядування щодо реалізації 
заходів захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій у мирний час та в особливий період

управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області , НМЦ ЦЗ та 
БЖД області

19 квітня,
24 травня

(за окремим 
планом)

19. Забезпечення участі всеукраїнських та організація 
проведення регіональних заходів (змагання, семінари, 
тренінги, збори, табори тощо), спрямованих на 
популяризацію здорового і безпечного способу життя та 
підвищення рівня практичної підготовки дітей і 
підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях:

1) районних та обласного зборів-змагань юних 
рятувальників „Школа безпеки” пам’яті учасника 
ліквідації аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції Кудринського Л.О.

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області , НМЦ ЦЗ та БЖД області

1-й етап:
квітень-
травень;
2-й етап: 
травень
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2) районного та обласного етапів Всеукраїнського 
конкурсу дитячої творчості „Безпека в житті – життя у 
безпеці”

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області , НМЦ ЦЗ та БЖД області

січень-
травень

4) Дня цивільного захисту в закладах професійно-технічної 
та загальної середньої освіти

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області , НМЦ ЦЗ та БЖД області, заклади професійно-
технічної та загальної середньої освіти

квітень-
травень

5) Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області , НМЦ ЦЗ та БЖД області, заклади дошкільної 
освіти

травень

6) Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах 
професійно-технічної та загальної середньої освіти 
області

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області , НМЦ ЦЗ та БЖД області, заклади професійно-
технічної та загальної середньої освіти

квітень-
травень,
жовтень-
листопад

7) створення кабінетів безпеки життєдіяльності у закладах 
професійно-технічної та загальної середньої освіти, 
поширення гуртків рятувальної служби ,,Юний 
рятувальник” у закладах професійно-технічної та 
загальної середньої освіти

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області , НМЦ ЦЗ та БЖД області

протягом
року

8) районних  змагань дружин юних пожежних територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області , НМЦ ЦЗ та БЖД області

липень-
серпень

20. Забезпечення використання зовнішньої та внутрішньої 
соціальної реклами, створення  спеціальних тематичних 
рубрик (сторінок) у друкованих засобах масової  
інформації з основних напрямів безпеки 
життєдіяльності і цивільного захисту, проведення серед 
населення акцій „Запобігти, врятувати, допомогти” та 
„Герой – рятівник року”

управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області, ТОВ 
“Інформаційний центр “Діалог” (за згодою)

протягом 
року

21. Створення підрозділів місцевої та добровільної 
пожежної охорони

територіальні громади Кременецького району, Кременецьке 
районне управління ГУ ДСНС України  в Тернопільській 
області

до 25 грудня

22. Проведення навчань населення діям у надзвичайних управління соціально-економічного розвитку територій протягом 
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Начальник управління соціально-
економічного розвитку територій
районної державної адміністрації                                                                                                   Роман БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Ігор Божук  2 51 54

ситуаціях на підприємствах, в установах і організаціях 
під час підготовки і проведення спеціальних об'єктових 
навчань і тренувань з питань цивільного захисту

райдержадміністрації, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області, суб’єкти 
господарювання (за згодою)

року

23. Проведення навчань посадових осіб з питань пожежної 
безпеки та проходження спеціальної підготовки 
особами, які залучаються підприємствами, установами, 
організаціями до проведення інструктажів, навчання та 
перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної 
та техногенної безпеки

управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області, суб’єкти 
господарювання (за згодою)

протягом 
року

24. Розроблення та виготовлення навчальних, навчально-
наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з 
питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, 
створення циклу тематичних теле- та радіопередач, 
сюжетів соціальної реклами з питань цивільного 
захисту, акцій ,,Запобігти, Врятувати, Допомогти”, 
,,Герой – рятівник року” та ,,Сімейний день 
надзвичайних ситуацій”

управління соціально-економічного розвитку територій 
райдержадміністрації, територіальні громади 
Кременецького району, Кременецьке районне управління 
ГУ ДСНС України  в Тернопільській області,  ТОВ 
“Інформаційний центр “Діалог” (за згодою)

до 25 грудня


