
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  Житомирської 

обласної державної адміністрації 

 від 16.12.2021                      № 709                                                                                                     

 
 

ПЛАН 

основних заходів  цивільного  захисту області на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін 

проведення 

І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області (далі -ТП ЄДСЦЗ області) 

1. Участь у зборі щодо організації та здійснення 
заходів цивільного захисту з керівниками 
підрозділів  з питань цивільного захисту (м. Одеса) 

Управління з питань  цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 
облдержадміністрації, Головне 
управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій  у 
Житомирській  області (далі – ГУ 
ДСНСУ в області) (за згодою) 

Представники управління з питань  
цивільного захисту населення та 
оборонної роботи 
облдержадміністрації, ГУ ДСНСУ в 
області (за згодою) 

Жовтень 

2. Збори керівного складу (представників 
структурних підрозділів) ЦЗ області, міст, районів, 
підприємств, установ і організацій з питання про 
підсумки роботи у 2021 році та визначення 
основних завдань на 2022 рік 

Керівники ЦЗ області, районів,  
територіальних громад, підприємств, 
установ та організацій (за згодою) 

Керівний склад (представники 
структурних підрозділів) ЦЗ області,  
районів, міських, селищних, сільських 
територіальних громад, підприємств, 
установ та організацій (за згодою) 

Лютий 
 

3. Нарада з питання протипожежного захисту лісів, 

торф'яників та сільгоспугідь у весняно-літній 

пожежонебезпечний період, підготовки до 

зернозбиральної кампанії 2022 року 

Житомирське обласне управління 

лісового та мисливського 

господарства (за згодою), ГУ ДСНСУ 

в області (за згодою) 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

підприємства, установи та організації 

(за згодою) 

Травень 

4. Нарада з питання техногенного та протипожежного 

захисту закладів освіти, забезпечення підготовки до 

нового навчального 2022/23 року 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, ГУ ДСНСУ в 

області (за згодою) 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), заклади 

освіти 

Травень 

(згідно з 

рішеннями) 

5. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

приведення захисних споруд у готовність до 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

Протягом 

року 



 

Продовження додатка 
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№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін 

проведення 

використання за призначенням роботи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

селищних, сільських рад (за згодою) 

6. Інформування населення щодо місць 

розташування захисних споруд цивільного 

захисту та інших споруд, призначених для його 

укриття на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій, порядку їх заповнення та поводження у 

них, з урахуванням доступності таких споруд 

особам з інвалідністю та іншим маломобільним 

групам населення, а також стану їх готовності до 

використання за призначенням. Створення 

загальнодоступних інформаційних ресурсів із 

зазначеного питання 

Райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за 

згодою), суб'єкти господарювання – 

балансоутримувачі захисних споруд 

цивільного захисту (за згодою) 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад  (за згодою) 

Протягом 

року 

7. Створення (поповнення) фонду захисних споруд 

цивільного захисту, зокрема шляхом проведення 

технічної інвентаризації та постановки на облік як 

споруди подвійного призначення об'єктів іншого 

призначення, що експлуатуються 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій,  міських, 

селищних, сільських рад (за згодою) 

Протягом 

року 

8. Впровадження вимог інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту під час розробки комплексних 

планів просторового розвитку території 

територіальних громад та іншої пов'язаної з ними 

містобудівної (просторової) документації 

Райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування                  

(за згодою) 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою), 

підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад  (за згодою) 

Протягом 

року 

9. Впровадження вимог інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту під час будівництва об’єктів 

Суб’єкти господарювання, 

райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою), 

підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад  (за згодою) 

Протягом 

року 

10. Поповнення регіонального матеріального резерву 

області матеріально-технічними засобами 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за 

згодою), керівники об’єктів 

підвищеної небезпеки (за згодою) 

Протягом 

року, з 

надходженням 

коштів 
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№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін 

проведення 

11. 
Здійснення організаційних заходів щодо 
впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки 
автоматизованих систем раннього виявлення 
загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення населення у зонах можливого 
ураження та персоналу таких об’єктів 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 
сільські ради (за згодою) 

Підприємства, установи  та організації 
(за згодою) 

Протягом 

року 

12. Організація та здійснення заходів із проєктування і 

створення (реконструкції)  територіальної та 

місцевих автоматизованих систем централізованого 

оповіщення 

Управління з питань  цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 
облдержадміністрації 

Райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування (за згодою) 

Протягом 

року 

 13. 
Здійснення заходів щодо підтримання в готовності 
до застосування технічних засобів систем 
оповіщення органів управління цивільного захисту 
та населення 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 
сільські ради  (за згодою) 

Підприємства, установи  та організації 
(за згодою) 

До 15 грудня 

 14. 
Відпрацювання та розроблення місцевих планів 
евакуації населення, матеріальних і культурних 
цінностей у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій згідно з новим 
адміністративно-територіальним устроєм 

Райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування (за згодою) 

Підрозділи з питань ЦЗ 
райдержадміністрацій, міських, 
селищних, сільських рад  (за згодою) 

Протягом 

року 

 15. 
Забезпечення придбання засобів радіаційного та 
хімічного захисту для: 

   

  
персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному 
обсязі; 

 

Райдержадміністрації,  міські, селищні, 
сільські ради  (за згодою) 

Підприємства, установи та організації 
(за згодою) 

Протягом 

року 

 
працівників підприємств, розташованих у зоні 
можливого хімічного забруднення (не менше 85% 
від потреби); 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 
сільські ради  (за згодою) 

Підприємства, установи та організації 
(за згодою)  

Протягом 

року 

 
непрацюючого населення, яке проживає у 
прогнозованих зонах хімічного забруднення (не 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 
сільські ради  (за згодою) 

 Керівники хімічно небезпечних 
об’єктів (ХНО) (за згодою) 

Протягом 

року 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23
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№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін 

проведення 

менше-55% ) 

 16. Уточнення: 

переліку суб’єктів господарювання, що 

продовжують свою діяльність в особливий період; 

Райдержадміністрації, міські, 

селищні, сільські ради (за згодою) 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад  (за згодою) 

ІV квартал 

 зон можливого ураження внаслідок вибуху 

вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на 

арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, 

боєприпасів і компонентів ракетного палива 

Збройних сил України та подання місцевим 

органам виконавчої влади для планування заходів 

з евакуації 

Райдержадміністрації, міські, 

селищні, сільські ради (за згодою) 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад (за згодою) 

Протягом 

року 

 переліку суб’єктів господарювання, які працюють 

у зоні можливого хімічного забруднення 

Райдержадміністрації, міські, 

селищні, сільські ради (за згодою) 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад  (за згодою), 

підприємства, установи та організації 

(за згодою), 

керівники хімічно небезпечних 

об’єктів (за згодою) 

І квартал 

 кількості населення, яке проживає в зонах 

можливого хімічного забруднення та 

прогнозованих зонах хімічного забруднення 

Райдержадміністрації, міські, 

селищні, сільські ради (за згодою) 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад  (за згодою), 

підприємства, установи та організації 

(за згодою), 

керівники хімічно небезпечних 

об’єктів (за згодою) 

І квартал 

 потреби у засобах захисту органів дихання від 

небезпечних хімічних речовин для непрацюючого 

населення, яке проживає в прогнозованих зонах 

хімічного забруднення, та працівників суб’єктів 

господарювання, які працюють у зоні можливого 

хімічного забруднення  

Райдержадміністрації, міські, 

селищні, сільські ради (за згодою), 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації,  

ГУ ДСНСУ в області 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад  (за згодою), 

підприємства, установи та організації 

(за згодою), 

керівники хімічно небезпечних 

об’єктів (за згодою) 

І квартал 
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№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 
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проведення 

 переліку суб’єктів господарювання, які можуть 

залучати за їх згодою до проведення санітарної 

обробки людей  та спеціальної обробки одягу, 

майна і транспорту 

Райдержадміністрації, міські, 

селищні, сільські ради  (за згодою), 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад  (за згодою) 

 

Протягом 

року 

 переліку диспетчерських служб, постів 

радіаційного і хімічного спостереження, 

розрахунково-аналітичних груп 

Райдержадміністрації, міські, 

селищні, сільські ради (за згодою), 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій,  

 міських, селищних, сільських рад  

(за згодою) 

 

Протягом 

року 

 
переліку пунктів видачі засобів захисту органів 

дихання для непрацюючого населення, яке 

проживає в прогнозованих зонах хімічного 

забруднення 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), Управління 

з питань  цивільного захисту 

населення та оборонної роботи 

облдержадміністрації 

Підрозділи з питань ЦЗ 

райдержадміністрацій,  

міських, селищних, сільських рад  

(за згодою) 

Протягом 

року 

ІІ. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів ТП ЄДСЦЗ області 

1. Підготовка органів управління та сил   

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту області (далі – ТП 

ЄДСЦЗ області) відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 

"Про затвердження порядку підготовки до дій за 

призначенням органів управління та сил ЦЗ"  

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Органи управління та сили ЦЗ  

структурних підрозділів 

функціональних та  обласної 

територіальної підсистеми ЄДСЦЗ 

 

 

 
 

 1) командно-штабні навчання з органами 

управління  та силами районних  ланок  

ТП ЄДСЦЗ області; 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Органи управління та сили ЦЗ: 

Коростишівська міська ТГ; 

Радомишльська міська ТГ; 

Овруцька міська ТГ; 

Хорошівська селищна ТГ. 

 

13-14 квітня; 

  18-19 травня; 

 15-16 червня; 

 14-15 вересня 

 2) штабне тренування з органами управління  

ТП ЄДС ЦЗ області з питання : 

пропуску весняної повені, льодоходу та дощових 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Органи управління  ЦЗ  структурних 

підрозділів функціональних та  

територіальної підсистеми ЄДСЦЗ 

 

 

Лютий, 
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№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін 

проведення 

паводків; 

запобігання, реагування та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 

області  

жовтень 

 3) штабні тренування органів управління міських та 

районних ланок ТП ЄДСЦЗ області; 

Керівник міської (за згодою), районної 

ланки 

Органи управління та сили ЦЗ  

міських, районних ланок  ТП ЄДСЦЗ 

області 

Згідно з 

графіком 

 4) спеціальні навчання (тренування) формувань 

спеціалізованих служб ТП ЄДСЦЗ області; 

Керівники  спеціалізованих служб ТП 

ЄДС ЦЗ  області 

Керівний склад і фахівці 

спеціалізованої служби ЦЗ 

Згідно з 

графіком  

 5) спеціальні об'єктові  навчання з питань ЦЗ; Керівники  суб'єктів господарювання 

(за згодою) 

Члени комісії з питань надзвичайних 

ситуацій, спеціалізовані служби та 

формування ЦЗ суб'єкта 

господарювання 

Згідно з  

графіком 

 

 6) щорічні спеціальні об'єктові тренування з питань 

ЦЗ; 

Керівники  суб'єктів господарювання 

(за згодою) 

Керівний склад і фахівці, відповідні 

спеціалізовані служби та формування 

ЦЗ 

Згідно з 

графіком 

 7) щорічні об’єктові тренування закладів вищої 

освіти 

Керівники закладів вищої освіти (за 

згодою) 

Учасники освітнього процесу Згідно з 

графіком 

2. Участь у тактико-спеціальних і командно-штабних 
навчаннях з антитерористичної тематики 

Управління СБУ в області (за згодою) Органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування (за згодою) 

За окремими 
планами 

3. Участь у командно-штабних навчаннях та 
тренуваннях з територіальної оборони 

Житомирський обласний 
територіальний центр комплектування 
та соціальної підтримки (за згодою) 

Органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування (за згодою) 

За планом 
Міноборони 

України 

ІІІ. Перевірка стану цивільного захисту, готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням 

1. Контрольна перевірка  щодо виконання вимог 

законів та інших нормативно-правових актів з 

питань техногенної та пожежної безпеки, 

цивільного захисту і діяльності аварійно-

рятувальних служб  

Державна служба з надзвичайних 

ситуацій України, Житомирська 

облдержадміністрація, ГУ ДНСУ в 

області (за згодою) 

Керівний склад, органи управління і 

сили територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного 

захисту області, її міські та районні 

ланки 

Листопад 

2. Комплексна перевірка щодо виконання вимог 

законів та інших нормативно-правових актів з 

питань техногенної та пожежної безпеки, 

цивільного захисту 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою),  

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Органи управління ЦЗ: 

Андрушівська міська ТГ 

Малинська міська ТГ 

Радомишльська міська ТГ 

 

07-17.06.2022 

05 -15.07.2022 

09 -19.08.2022 
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№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін 

проведення 

3. Здійснення контролю за станом готовності :  

до пропуску льодоходу, весняної повені та дощових 

паводків у 2022 році; 

протипожежного захисту лісів, торфовищ і 

сільгоспугідь у весняно-літній період 2022 року; 

місць масового відпочинку населення на водних 

об'єктах; 

місць масового відпочинку та оздоровлення 

громадян; 

виконання завдань у складних умовах осінньо-

зимового періоду 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної роботи 

облдержадміністрації, 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою), міські 

(за згодою) та районні комісії з питань 

ТЕБ та НС 

Органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування (за згодою), 

підприємства, установи та організації, 

до сфери відповідальності яких 

належить питання проведення 

перевірок (за згодою) 

 

Лютий-

березень; 

квітень-

травень; 

травень-

червень; 

травень-

червень; 

вересень-

жовтень 

4. Перевірка стану техногенної та пожежної безпеки 

об’єктів з високим ступенем прийнятного ризику 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою), 

райдержадміністрації, міськвиконкоми 

(за згодою), об'єднані територіальні 

громади (за згодою) 

Підрозділи ГУ ДСНСУ в області (за 

згодою) 
 

За окремим 

планом 

5. Перевірка стану готовності державних, 

регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-

рятувальних служб і формувань, а також аварійно-

рятувальних служб громадських організацій до дій 

за призначенням 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) 

 

 

Аварійно-рятувальні служби та 

формування центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування (за згодою) 

Березень-

червень 

6. Організація проведення перевірок протипожежного 

стану: 

закладів освіти та їх готовності до 2022/23 

навчального року; 

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 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) 

 

 

Районні (міські) управління (відділи) 

освіти, заклади освіти 

 

 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

підприємства, установи, організації (за 

згодою) 

 

 

Липень-

серпень; 

 

квітень-

червень 

 

7. Проведення комплексних профілактичних 

відпрацювань районів (населених пунктів) області 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) 

 

Органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

Протягом  

року 
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із найбільш складною обстановкою з пожежами 

8. Вжиття заходів щодо утворення місцевих та 

добровільних пожежно - рятувальних підрозділів, у 

тому числі у складі центрів безпеки громадян 

Райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою), 

підприємства, установи, організації (за 

згодою) 

 

Протягом  

року 

  9. Продовження роботи з організації діяльності 

добровільних пожежних формувань та пожежно-

технічних комісій на підконтрольних об’єктах 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) 

 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

підприємства, установи, організації (за 

згодою) 

Протягом  

року 

10. Виконання заходів обласної комплексної Програми 

забезпечення пожежної безпеки та захисту 

населення і територій області від надзвичайних 

ситуацій на 2021-2025 роки  

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) 

 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

підприємства, установи, організації (за 

згодою) 

Протягом  

року 

11. Проведення перевірки засобів оповіщення та 

зв'язку системи оповіщення області 

 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування (за 

згодою), пункти управління, 

підрозділи АТ "Укртелеком" (за 

згодою) 

Щомісяця 

(згідно з 

графіком) 

12. Проведення комплексної перевірки системи 

централізованого оповіщення області 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування (за 

згодою), пункти управління, 

підрозділи АТ "Укртелеком" (за 

згодою) 

Листопад 

13. Проведення перевірки стану утримання та 
використання захисних споруд ЦЗ  

ГУ ДСНСУ в області (за згодою), 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою) 

Підприємства, організації та установи, 

утримувачі захисних споруд (за 

згодою) 

За окремими 

графіками 

14. Організація роботи з підготовки 
райдержадміністраціями та органами місцевого 
самоврядування матеріалів для зняття з обліку 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

Районні, міські комісії з подальшого 

використання захисних споруд 

Протягом 

року 
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Термін 

проведення 

захисних споруд цивільного захисту, подальше 
утримання та експлуатація яких неможливі (з 
урахуванням вимог наказу МВС України від 
09.07.2018    № 579 із змінами) 

роботи облдержадміністрації,            

ГУ ДСНСУ в області (за згодою), 

райдержадміністрації, органами 

місцевого самоврядування (за згодою) 

цивільного захисту, БТІ, 

підприємства, установи та організації, 

утримувачі захисних споруд (за 

згодою) 

ІV. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

1. Розроблення плану організаційних і практичних 

заходів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, управлінь, організацій та установ 

щодо: 

 підготовки та безаварійного пропуску весняної 

повені, льодоходу і  дощових паводків у 2022 році; 
 

роботи в несприятливих погодних умовах 

осінньо-зимового періоду 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

ГУДСНСУ в області (за згодою),  

Басейнове управління водних ресурсів 

річки Прип'ять (за згодою), 

райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські  ради (за згодою), 

департаменти (управління) 

облдержадміністрації, обласні 

територіальні управління (за згодою); 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою), 

райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, обласні 

територіальні управління (за згодою) 

Вересень-

жовтень; 

 

 

 

 

 

жовтень-

грудень 

2. Підготовка плану організаційних і практичних 

заходів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, управлінь, організацій та установ 

щодо протипожежного захисту лісів у весняно-

літній період 2022 року 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації, 

Житомирське обласне управління 

лісового та мисливського 

господарства (за згодою), ГУ ДСНСУ 

в області (за згодою) 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), структурні 

підрозділи облдержадміністрації, 

обласні територіальні управління (за 

згодою) 

Лютий -

березень 

 

 

 3. Виконання заходів обласного плану збереження, 

вдосконалення і розвитку фонду захисних споруд 

ЦЗ  на 2021/22 роки 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

Січень 

 

 4. Підготовка та надання інформації замовнику на 

розробку розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ у 

складі містобудівної документації згідно з п.7.7-7.9 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації, ГУ 

Департамент регіонального розвитку 

облдержадміністрації, керівники 

підприємств –замовники проєктної 

Протягом року 



 

Продовження додатка 

10 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 
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ДБН Б.1.1-5:2007 "Склад, зміст, порядок 

розроблення та затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) 

у містобудівній документації"  

ДСНСУ в області (за згодою) документації (за згодою) 

 5. Погодження та надання пропозицій до проєктів 

розділів ІТЗ ЦЗ у генеральних планах та схем 

забудови щодо дотримання вимог інженерно-

технічних заходів ЦЗ 

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації,            

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) 

Керівники підприємств – замовники 

технічної документації (за згодою) 

Протягом  року 

 6. Здійснення моніторингу за накопиченням, 

зберіганням та використанням регіонального 

матеріального резерву, місцевих та об’єктових 

матеріальних резервів    

Управління з питань  цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за 

згодою), власники об’єктів 

господарської діяльності (за згодою) 

Протягом року 

V. Заходи щодо підготовки керівного складу та  фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту 

 

 1. Функціональне навчання керівного складу і 
фахівців місцевих органів виконавчої влади, 
виконавчих органів рад, підприємств, установ та 
організацій в навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Житомирської області 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
(за згодою), територіальні громади (за 
згодою) 

Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Житомирської 
області (за згодою) 

Згідно з планом 

2. Участь у навчально-методичному зборі з 
уповноваженими представниками місцевих органів 
виконавчої влади, територіальних органів ДСНС 
щодо планування, підготовки та проведення 
евакуаційних заходів (м. Вінниця) 

Управління з питань  цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 
облдержадміністрації, ГУ ДСНСУ в 
області (за згодою) 

Представники Управління з питань  
цивільного захисту населення та 
оборонної роботи 
облдержадміністрації, ГУ ДСНСУ в 
області (за згодою) 

Травень 

3. Участь у  семінарі-практикумі з відповідальними 

працівниками підрозділів з питань цивільного 

захисту обласних державних адміністрацій та 

територіальних органів ДСНС, які відповідають за 

організацію підготовки населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях (м. Суми) 

Управління з питань цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 
облдержадміністрації, ГУ ДСНСУ в 
області (за згодою) 

Представники Управління з питань  
цивільного захисту населення та 
оборонної роботи 
облдержадміністрації, ГУ ДСНСУ в 
області (за згодою) 

Березень - 
квітень 

4. Участь у показовому навчанні з питань цивільного 
захисту на базі одного з підприємств, що входить 

Управління з питань  цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 

Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 

Протягом року 
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до складу однієї із ланок територіальних підсистем 
єдиної державної системи цивільного захисту 

облдержадміністрації, ГУ ДСНСУ в 
області (за згодою) 

життєдіяльності Житомирської 
області (за згодою) 

5. Проведення навчальних зборів з керівниками 
підрозділів (фахівцями) з питань цивільного 
захисту органів місцевого самоврядування щодо 
реалізації заходів захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій у мирний час та в 
особливий період 

Управління з питань  цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 
облдержадміністрації, ГУ ДСНСУ в 
області (за згодою) 

Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Житомирської 
області (за згодою) 

Протягом року 

6 Участь у семінарі-нараді з відповідальними 
працівниками підрозділів з питань цивільного 
захисту обласних та Київської міської державних 
адміністрацій, які відповідають за готовність до дій 
за призначенням системи оповіщення 

Управління з питань  цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 
облдержадміністрації 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) Вересень 

 7. Проведення в закладах  освіти області Дня 

цивільного захисту, Тижня безпеки дитини 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

Райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), заклади 

освіти 

Квітень-

травень 

8. Проведення змагань, навчально-тренувальних зборів, 
польових таборів, семінарів-тренінгів з питань 
практичної підготовки дітей та молоді до дій у 
надзвичайних ситуаціях 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (за згодою) 

Управління з питань цивільного захисту 
населення та оборонної роботи 
облдержадміністрації, Департамент 
охорони здоров'я облдержадміністрації, 
навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Житомирської області 
(за згодою), служба у справах дітей 

Квітень-
вересень 

9. Створення циклу тематичних телевізійних та 
радіопередач, сюжетів соціальної реклами, 
навчальних відеофільмів 

Головне управління ДСНС в області (за 
згодою), Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
(за згодою) 

Управління з питань цивільного захисту 

населення та оборонної роботи 

облдержадміністрації, Департамент 

охорони здоров'я облдержадміністрації, 

навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Житомирської області           

(за згодою), 

Квітень-
вересень 
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філія Національної телерадіокомпанії 
України  "Житомирська регіональна 
дирекція" (за згодою) 

VІ. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації 

1. Проведення навчально-тренувальних занять 

(навчань) з усім працюючим персоналом 

потенційно небезпечних підприємств (об’єктів), 

підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

господарювання з практичним відпрацюванням дій 

за можливими аварійними ситуаціями 

Керівники підприємств, установ, 

організацій (за згодою) 

Підприємства, установи, організації,  

персонал потенційно небезпечних 

підприємств (за згодою) 

За окремими 

планами і 

графіками 

 2. Організація та проведення практичного тренування 

евакуаційних органів області щодо виконання ними 

завдань за призначенням 

Управління з питань цивільного 
захисту населення та оборонної 
роботи облдержадміністрації, 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) 

Органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування (за 

згодою), підприємства, установи та 

організації (за згодою) 

За окремим 

графіком 

 3. Розгортання зведених загонів з ліквідації наслідків 

НС та гасіння великих пожеж оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС 

України в області та проведення тактичних навчань 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) Підрозділи оперативно-рятувальної 

служби ЦЗ (за згодою), органи 

управління та сили ЦЗ міст                 

(за згодою), районів 

За окремим 

планом 

 4. Організація проведення тактичних навчань з 

відпрацювання дій пожежно–рятувальних 

підрозділів на випадок виникнення пожеж на 

найбільш важливих техногенно–, вибухо– та 

пожежонебезпечних об’єктах 

ГУ ДСНСУ в області (за згодою) Підрозділи оперативно-рятувальної 

служби ЦЗ, підприємства, установи, 

організації, власники потенційно 

небезпечних об'єктів (за згодою) 

За окремим 

графіком 

VІІ. Заходи з питань оборонної роботи 

1. Забезпечення контролю за виконанням Указу 

Президента України від 11.02.2016 № 44 "Про 

шефську допомогу військовим частинам 

Збройних сил України, Національної гвардії 

України та Державної прикордонної служби 

України" (зі змінами) 

Управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

Протягом 

року 

2. Організація виконання заходів, пов’язаних із Житомирський обласний Управління з питань цивільного У встановлені 
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підготовкою та проведенням у 2022 році призову 

громадян України на строкову військову службу 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки (за згодою) 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

терміни 

3. Вжиття заходів щодо безумовного виконання 

обсягів відбору громадян на військову службу за 

контрактом у 2022 році, встановлених Генеральним 

штабом Збройних сил України. Забезпечити 

постійний моніторинг виконання планових 

показників щодо кількості укладених контрактів 

Житомирський обласний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки (за згодою) 

Управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

Протягом 

року 

4. Виконання вимог розпорядження голови 

облдержадміністрації від 20.08.2021 № 490 "Про 

приписку до призовних дільниць громадян України 

2005 року народження у січні-березні 2022 року та 

медичний огляд юнаків 2006-2007 років 

народження" 

Райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

Житомирський обласний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки (за згодою) 

У встановлені 

терміни 

5. Здійснення заходів щодо організації та виконання 

завдань територіальної оборони 

Житомирський обласний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки (за згодою) 

Управління з питань ЦЗН та ОР 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за згодою) 

Протягом 

року 

6. Здійснення організаційного забезпечення 

виконання Програми матеріально-технічної 

допомоги військовим частинам Збройних сил 

України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України на 2021 – 

2023 роки 

Управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Військові частини згідно з Програмою Протягом 

року 

7. Здійснення організаційного забезпечення 

виконання Програми надання матеріально-

технічної допомоги Житомирському обласному 

територіальному центру комплектування та 

соціальної підтримки на 2021-2023 роки 

Управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

Житомирський обласний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки (за згодою) 

Протягом 

року 
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8. Забезпечення патріотичного виховання молоді у 

навчальних закладах області 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

Райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за 

згодою), громадські організації (за 

згодою) 

Протягом 

року 

9. Організація виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21.10.2021   № 1362-р "Про 

схвалення Концепції Державної цільової 

правоохоронної програми облаштування 

державного кордону щодо будівництва інженерно-

технічних і фортифікаційних споруд, огорож, 

прикордонних знаків, прикордонних просік, 

комунікацій Державної прикордонної служби на 

період до 2024 року". 

Управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації,  

9 прикордонний загін ім. Січових 

Стрільців Державної прикордонної 

служби України (за згодою) 

Коростенська райдержадміністрація, 

Овруцька міська, Олевська міська, 

Народицька селищна, Гладковицька 

сільська, Словечанська сільська 

територіальні громади (за згодою) 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Начальник Управління з питань  

цивільного захисту населення та  

оборонної роботи облдержадміністрації                                                                                                                                                                        Сергій БЕЗНОСЮК 


