
 
 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
19 травня  2021 р.№92. 

Про затвердження плану основних заходів  

цивільного захисту ланки Гайсинської міської  

територіальної громади Вінницької територіальної  

підсистеми єдиної державної системи цивільного  

захисту на 2021 рік 

 

           На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2020 року №1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного 

захисту на 2021 рік», розпорядження голови Вінницької обласної державної 

адміністрації від 19 січня 2021 року №38 «Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту на 2021 рік»,відповідно ст..38,40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру 

1.Затвердити план основних заходів цивільного захисту ланки Гайсинської 

міської територіальної громади Вінницької територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту на 2021 рік (далі – План заходів), що 

додається.  

2.Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємствам, 

установам та організаціям: 

2.1.Розробити до 01червня 2021 року відповідні плани заходів цивільного 

захисту на 2021 рік. 

2.2.Проінформувати про виконання плану заходів сектор цивільного захисту та 

надзвичайних ситуацій загального відділу апарату виконавчого комітету 

Гайсинської міської ради за перше півріччя та рік відповідно до         20 червня 

2021 року та 21 січня 2022 року для узагальнення і подальшого інформування 

Департамент  з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами облдержадміністрації до 25 червня 2021 року та  25 

січня 2022 року. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В.Стецька. 

 

Міський голова                                                           А.І.Гук 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            Додаток  

                                 до рішення виконкому 

                                                      від 19 травня 2021 р. №92 
 

 

План основних заходів  

цивільного захисту ланки Гайсинської міської територіальної громади 

 Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2021 рік 
 

№ 
з/п 

Заходи 
Відповідальні за  

проведення (виконання) 
Залучаються (навчаються) 

Терміни  
проведення 

 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1. 

Звірка з Департаментом з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облдержадміністрації результатів проведення 
технічної інвентаризації, документального 
обліку захисних споруд цивільного захисту 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

Підприємства, установи та організації (за 
згодою) 

До 24 
грудня 

2. 

Забезпечення надання та оприлюднення 
інформації про фонд захисних споруд 
цивільного захисту у засобах масової 
інформації, на офіційному веб-сайті 
Гайсинської міської ради 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
начальник Гайсинського 
районного сектору Головного 
управління ДСНС  у 
Вінницькій області (за згодою) 

Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету Гайсинської 
міської ради;  

відділ інформаційної діяльності, зв’язків з 
громадськістю, інформаційних технологій 
та технічного забезпечення апарату 
виконавчого комітету Гайсинської міської 
ради 

До 24 
грудня 

3. 
Уточнення переліку суб’єктів 
господарювання, що продовжують свою 
діяльність в особливий період 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
керівники підприємств, установ 
та організацій (за згодою) 

Сектор  цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету Гайсинської 
міської ради;  
підприємства, установи та організації (за 
згодою) 

До 24 
грудня 



 

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 Гайсинської міської територіальної 
громади 

Голова комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 

Члени комісії; керівники підприємств, 
установ та організацій (за згодою) 

За планом 
роботи 

комісії з 
питань 
ТЕБ та 

НС 

2. Засідання комісії з питань евакуації 
Голова комісії з питань 
евакуації 

Члени комісії; керівники підприємств, 
установ та організацій (за згодою) 

За планом 
роботи 

комісії з 
питань 

евакуації 

3. 
Участь у штабних (спеціальних) навчаннях 
(тренуваннях) з територіальної оборони 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
начальник Гайсинського 
районного військового 
комісаріату (за згодою) 

Сектор  цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету Гайсинської 
міської ради;  
Гайсинський районний військовий 
комісаріат (за згодою), районні 
спеціалізовані  служби цивільного захисту 

За планом 
Вінницького 
військового 
комісаріату 

4. 

 
 
Участь у штабних (спеціальних)  навчаннях 
(тренуваннях) з антитерористичною 
тематикою 
 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

Сектор  цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету Гайсинської 
міської ради;  
районні спеціалізовані  служби цивільного 
захисту 

За планом 
управління 

Служби 
безпеки 

України у 
Вінницькій 

області 

5. Проведення:    

 

Штабного тренування з органами управління 
та силами цивільного захисту Гайсинської 
міської ланки Вінницької територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту щодо дій в умовах 
паводку, пропуску льодоходу і повені 

Голова Гайсинської міської 
територіальної громади 

Органи управління цивільного захисту 
Гайсинської територіальної громади, 
спеціалізовані служби цивільного захисту 
 

11 лютого 



 

Штабного тренування з органами управління 
та силами цивільного захисту Гайсинської 
міської ланки Вінницької територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту щодо дій в складних 
умовах осінньо-зимового періоду 

Голова Гайсинської міської 
територіальної громади 

Органи управління цивільного захисту 
Гайсинської територіальної громади, 
спеціалізовані служби цивільного захисту 
 

 
 
 

12 жовтня 

Штабного тренування з органами управління 
та силами цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту щодо переведення 
Гайсинської міської ланки територіальної 
ланки єдиної державної системи цивільного 
захисту з режиму функціонування в мирний 
час на режим функціонування в особливий 
період 

Голова Гайсинської міської 
територіальної громади 

Органи управління цивільного захисту 
Гайсинської територіальної громади, 
спеціалізовані служби цивільного захисту 
 

24 
листопада 

6. 

Комплексних спеціальних об’єктових 
навчань та тренувань, перевірка стану 
готовності органів управління цивільного 
захисту до їх проведення: 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

Керівники підприємств, установ та         
організацій (за згодою)  

 

ТОВ «Агропромпереробка»   11-12.05 

ПП «Кріон Плюс»   24-25.02 

ТОВ «Цехаве Корм» ЛТД   07-08.04 

ПП "Петерсен Агро"   14-15.04 

7. 

Здійснення комплексу заходів із запобігання 
виникненню: 

   

- пожеж у лісах та сільськогосподарських 
угіддях протягом пожежонебезпечного 
періоду; 

Заступник міського голови  

ДП „Гайсинський лісгосп” (за згодою),                   
ДП „Гайсинський райагроліс” (за згодою), 
Гайсинський районний сектор Головного 
управління ДСНС у Вінницькій області (за 
згодою), Гайсинський ВП ГУНП у 
Вінницькій області (за згодою)  

Квітень - 
жовтень 



 

- нещасних випадків з людьми на водних 
об’єктах 

Заступник  міського голови  

Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету Гайсинської 
міської ради; Гайсинський районний 
сектор Головного управління ДСНС  у 
Вінницькій області (за згодою), 
Гайсинський ВП ГУНП у Вінницькій 
області (за згодою) 

Другий 
квартал 

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

1. 

Перевірка підприємств, установ та 
організацій щодо стану готовності: 

 

- пропуску льодоходу, повені та паводків; 

Завідувач сектору цивільного 
захистута надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
начальник Гайсинського 
районного сектору Головного 
управління ДСН у Вінницькій 
області (за згодою)  

Керівники підприємств, установ та 
організацій (за згодою) 

Лютий - 
березень 

- місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах; 

Завідувач сектору цивільного 
захистута надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
начальник Гайсинського 
районного сектору Головного 
управління ДСН у Вінницькій 
області (за згодою)  

Керівники підприємств, установ та 
організацій (за згодою) 

Травень - 
червень 



 

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

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
начальник Гайсинського 
районного сектору Головного 
управління ДСН у Вінницькій 
області (за згодою), ДП 
„Гайсинський лісгосп” (за 
згодою), ДП „Гайсинський 
райагроліс”    (за згодою)   

Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради;  
ДП „Гайсинський лісгосп” (за згодою),  
ДП „Гайсинський райагроліс” (за 
згодою), Гайсинський районний сектор 
Головного управління ДСНС у 
Вінницькій області (за згодою), міський 
та сільський голови (за згодою) 

Квітень - 
червень 

- контроль за станом готовності системи 
централізованого оповіщення з доведенням 
до відома населення навчальної інформації у 
сфері цивільного захисту через засоби 
масової інформації 

Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій 
загального відділу апарату 
виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
Гайсинський районний сектор 
Головного управління ДСНС  
у Вінницькій області                     
(за згодою)       

Сектор цивільного захисту а 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; Гайсинський 
районний сектор Головного управління 
ДСНС у Вінницькій області (за 
згодою),ДМД №322/2м. Гайсин 
Вінницької філії ПАТ „Укртелеком”  (за 
згодою) 

Листопад 

2. 

Розроблення  оперативних  документів 
(плану реагування органів управління та сил 
цивільного захисту Гайсинської міської 
територіальної громади на запобігання і 
ліквідацію надзвичайних ситуацій,  плану 
евакуації населення Гайсинської міської 
територіальної громади при виникненні 
надзвичайних ситуацій техногенного, 
природного та соціально-політичного 
характеру) 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

Перший 
квартал 

3. 

Участь в проведенні реконструкції обласної 
автоматизованої системи централізованого 
оповіщення про загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; ДМД №322/2м. 
Гайсин Вінницької філії ПАТ 
„Укртелеком” (за згодою) 

Протягом року 
в межах 

фінансування 
обласної 

Комплексної 
програми 
захисту 



 

населення і 
територій 

Вінницької 
області у разі 

загрози та 
виникнення 

надзвичайних 
ситуацій на  

2017-2021 роки 

4. 

Забезпечення  постійної готовності пункту 
управління Гайсинської міської 
територіальної громади 
 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
ДМД №322/2м. Гайсин Вінницької філії 
ПАТ „Укртелеком” (за згодою) 

Протягом 
року 

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 навчально-методичних зборах:  

  

07-08 
липня 

- щодо підсумків роботи з підготовки 
цивільного захисту області  за перше півріччя 
і визначення завдань  на друге півріччя 2021 
року; 

- щодо планування заходів з підготовки 
цивільного захисту  області у 2022 році 

02-03 
листопада 

2. 

Доведення організаційно - методичних 
вказівок з організації підготовки та навчання 
населення області до дій у надзвичайних 
ситуаціях 2021 році підприємствам, 
установам та організаціям 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

Перший 
квартал 

3. Проведення  Місячника цивільного захисту 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 
 

Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету Гайсинської 
міської ради; підприємства, установи та 
організації             (за згодою) 

 
17 вересня 

– 
17 жовтня 

 
 

4. 
Проведення огляду-конкурсу навчально-
матеріальної бази цивільного захисту 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 

Сектор цивільного захистута 
надзвичайних ситуацій загального відділу 

20-
24вересня 



 

ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради 

апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; підприємства, 
установи та організації             (за згодою) 

5. 
 

Проведення: 

 

Тижня безпеки дитини у закладах загальної 

середньої та дошкільної освіти 

Завідувач сектору цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
Начальник відділу освіти 
Гайсинської міської ради 

 
Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради;  
Відділ освіти Гайсинської міської ради 
 

 

15-19 

листопада 

 

6. 

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

Головний лікар КНП 
„Гайсинська центральна 
районна лікарня Гайсинської 
міської ради” (за згодою), 
головний лікар КНП „Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги Гайсинської міської 
ради” (за згодою) 

КНП „Гайсинська центральна районна 

лікарня Гайсинської міської ради” (за 

згодою),КНП „Центр первинної медико-

санітарної допомоги Гайсинської міської 

ради” (за згодою); 
Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; Гайсинський 
районний сектор Головного управління 
ДСНС  у Вінницькій області (за згодою),  

 
 
 
 
 

До 15 
грудня 

7. 

Популяризація культури безпеки 
життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом 
проведення шкільних, районних заходів 
(змагань), навчально-тренувальних зборів і 
організації навчальних таборів 
 

Відділ освіти Гайсинської 

міської ради; 
Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій 
загального відділу апарату 
виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
Гайсинський районний сектор 
Головного управління ДСНС  
у Вінницькій області;  

Відділ освіти Гайсинської міської ради; 
Сектор цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій загального відділу 
апарату виконавчого комітету 
Гайсинської міської ради; 
Гайсинський районний сектор Головного 
управління ДСНС  у Вінницькій області 
(за згодою) 

 
 

До 15 
грудня 

9. 
Організація та проведення громадських акцій 
«Запобігти. Врятувати. Допомогти» та 
«Герой-рятувальник року» 

Начальник Гайсинського 
районного сектору Головного 
управління ДСНС  у 
Вінницькій області                                  
(за згодою) 

Гайсинський районний сектор Головного 
управління ДСНС  у Вінницькій області;  

 
До 15 
грудня 

Секретар виконкому                                                                        А.П.Філімонов 


