
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації

___________Ігор ДЕМ’ЯНЧУК
ПЛАН

проведення штабного навчання з керівництвом ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Тернопільської області щодо організації і здійснення заходів з питань цивільного захисту в мирний час та на особливий період

(на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.01.2022 №22275/1/1-22 до листа ДСНС від 20.01.22 № 01-967/161-3)

Час проведення: 9 лютого 2022 року, початок 10.00 год.

Місце проведення: приміщення навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської 
області, м. Тернопіль, вул. Р. Барвінських, 10, ауд. 22, студії відеозв’язку районних державних адміністрації і органів місцевого 
самоврядування.
Підключення до онлайн відеоконференції відбувається через програмне забезпечення Cisco WebEx. за посилання 
https://meetingsemea25.webex.com/meet/pr1639682082.

№ з/п Учбові питання Час проведення Доповідачі
1 2 3 4
1. Вступне слово, оголошення теми та цілей штабного 

навчання
10.00-10.05 ЯСІНОВСЬКИЙ Володимир 

Васильович – директор 
департаменту з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту 
населення та взаємодії з 
правоохоронними органами обласної 
державної адміністрації

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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2. Планування діяльності територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту та її 
ланок

10.05-10.20 МІСЮК Богдан Іванович – 
начальник відділу планування та 
підготовки населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях 
департаменту

3. Оповіщення та інформування населення про загрозу 
виникнення/виникнення надзвичайних ситуацій.
Основні принципи модернізації та розбудови 
територіальних та місцевих автоматизованих систем 
оповіщення

10.20-10.30 ФАРІОНЧУК Володимир 
Микитович (Гуменяк Богдан 
Мартинович) – заступник директора 
департаменту, начальник управління 
оборонної роботи та оперативного 
чергування та взаємодії з 
правоохоронними органами 
департаменту з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту 
населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
Тернопільської облдержадміністрації 

4. Укриття населення у сховищах, протирадіаційних, 
пристосованих та найпростіших укриттях

10.30-10.40 МАЛЮТА Володимир Віталійович 
(Кирдель Галина Михайлівна)
– начальник відділу цивільного 
захисту департаменту

5. Органи з евакуації, планування та проведення з 
заходів з евакуації, матеріальних і культурних 
цінностей в мирний час та на особливий період

10.40-11.00 ГОЛОВАТИЙ Григорій Павлович 
– головний спеціаліст відділу 
цивільного захисту департаменту

6. Організація реагування на надзвичайні ситуації. 
Порядок призначення керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. Склад та функції 
штабу  з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

11.00- 11.25 МАСЛЕЙ Віктор Михайлович – 
начальник Головного управління  
ДСНС України у Тернопільській 
області
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7. Підготовка до дій у надзвичайних ситуаціях, 

керівного складу і фахівців у сфері цивільного 
захисту.
Організація навчання населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях

11.25-11.40 ГРИГОРОВИЧ Юрій Петрович – 
начальник навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Тернопільської 
області

Директор департаменту з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами 
Тернопільської обласної державної адміністрації Василь ЯСІНОВСЬКИЙ

Богдан Місюк 52 08 68


