
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
від ________________№________

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Тернопільського 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%.

Сектор з питань цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, органи місцевого самоврядування, 
суб’єкти господарювання - балансоутримувачі 
ЗСЦЗ державної та комунальної форми власності

Протягом 
року

2. Створення та поповнення фонду захисних споруд 
цивільного захисту, шляхом обстеження та взяття 
на облік підземних та наземних будівель і споруд, 
з метою встановлення можливості щодо їх 
використання для укриття населення, як споруд 
подвійного призначення та найпростіших укриттів.

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, органи місцевого самоврядування, 

Протягом
року

3.  Інформування населення про місця розташування 
ЗС ЦЗ та інших споруд, призначених для його  
укриття при виникненні надзвичайних ситуацій 
(НС), порядок їх заповнення, доступність таких 

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, органи 
місцевого самоврядування, суб’єкти 
господарювання - балансоутримувачі ЗСЦЗ 

Протягом
року
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споруд для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, а також стан їх 
готовності до використання за призначенням

державної та комунальної форми власності, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, (далі ТРУ ГУ ДСНС України в області)

4. Проведення тренувань з особовим складом 
формувань (відповідальними особами) для 
обслуговування фонду ЗС ЦЗ з приведення їх у 
готовність до прийняття населення на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій з практичним 
відпрацюванням заходів, пов’язаних із 
підготовкою таких споруд до заповнення.

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, балансоутримувачі ЗСЦЗ

до 25 грудня

5. Впровадження вимог до інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту під час розроблення 
комплексних планів просторового розвитку 
територій органів місцевого самоврядування та 
містобудівної документації (генеральних планів 
розвитку) населених пунктів

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, відділ 
містобудування та архітектури 
райдержадміністрації, Тернопільське РУ ГУ 
ДСНС України в Тернопільській області
органи місцевого самоврядування (за згодою)

Протягом року

6. Накопичення засобів хімічного захисту для:
1) персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному 

обсязі;
ТОВ “Сім-сім”, організації та установи (за згодою) до 25 грудня

2) працівників підприємств, розташованих у зоні 
можливого хімічного забруднення (рівень 
забезпечення – не менше 85 відсотків від потреби);

Підприємства та організації району, які 
розташовані в промисловій зоні навколо ТОВ 
«Сім-сім» с. Острів 

до 25 грудня

3) непрацюючого населення, яке проживає у 
прогнозованих зонах хімічного забруднення 

Великоберезовицька селищна рада, інші органи 
місцевого самоврядування (за згодою), 

до 25 грудня
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(рівень забезпечення – не менше 55 відсотків від 
потреби);

розташовані у прогнозованих зонах хімічного 
забруднення

7. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що 
провадять свою діяльність в особливий період

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, органи 
місцевого самоврядування (за згодою)

до 25 грудня

8. Проведення:
1) об’ктових тренувань з питань цивільного захисту в 

закладах загальної середньої, професійно-технічної  
та дошкільної освіти

Відділи освіти органів місцевого самоврядування, 
заклади загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та дошкільної освіти

Протягом року 
(за окремим 

планом)

2) спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з 
питань цивільного захисту

Підприємства, установи, організації (за згодою), 
органи місцевого самоврядування (за згодою)

До 25 грудня

3)   об’єктових  тренувань (навчань) щодо ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення 
аварії на хімічно-небезпечному об’єкті 

Тернопільське РУ ГУ ДСНС України в 
Тернопільській області, хімічно-небезпечні 
об’єкти, органи місцевого самоврядування (за 
згодою)

ІІ, ІІІ квартал

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

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

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, ДП 
“Тернопільське лісове господарство”, 
Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, Тернопільське відділення 
поліції Тернопільського ВП ГУНП в 

квітень – 
жовтень



№
з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк 

виконання
1 2 3 4

Тернопільській області, органи місцевого 
самоврядування 

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Головного управління ДСНС  
України в області, Тернопільське відділення 
поліції Тернопільського ВП ГУНП в 
Тернопільській області, органи місцевого 
самоврядування 

ІІ квартал

3) надзвичайних ситуацій під час проходження 
осінньо-зимового періоду на підприємствах 
житлово-комунального господарства та об’єктах 
соціальної сфери і інфраструктури

Відділ інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та екології районної державної 
адміністрації, підприємства житлово-
комунального господарства, об’єкти соціальної 
сфери і інфраструктури, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

жовтень-
грудень

10. Створення в структурі органів місцевого 
самоврядування самостійного структурного 
підрозділу, або введення посади фахівця з питань 
цивільного захисту населення з метою організації 
заходів цивільного захисту щодо забезпечення 
життєдіяльності населення на території ради

Скориківська, Іванівська, Купчинецька, 
Нараївська сільські ради, Козівська, Козлівська 
селищні ради,
Сектор з питань цивільного та оборонної роботи 
райдержадміністрації

І квартал 2022 
року

 11. Завершення створення ланок територіальної 
підсистеми ЄДСЦЗ та територіальних формувань 
цивільного захисту

сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Головного управління ДСНС  

до 1 квітня
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України в області, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

12. Надання методичної допомоги місцевим органам 
виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування,  підприємств, установ та 
організацій щодо стану готовності:

1) пропуску льодоходу, повені та паводків; Тернопільське РУ Головного управління ДСНС  
України в області, сектор з питань  цивільного 
захисту та оборонної роботи районної державної 
адміністрації, органи місцевого самоврядування

лютий – 
березень

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

Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, органи місцевого 
самоврядування

травень – 
червень

3) підготовки до осінньо-зимового періоду Органи управління Тернопільської районної ланки
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ

жовтень-
листопад

Організація та проведення комплексу заходів на 
водних об’єктах, які будуть використовуватись з 
фізкультурно-оздоровчою метою або для 
відпочинку населення з метою забезпечення 
безпеки людей відповідно до Кодексу цивільного 
захисту, постанови КМУ від 06.03.2002 року № 
264 «Про затвердження Порядку обліку місць 
масового відпочинку населення на водних 
об’єктах»

Органи місцевого самоврядування, Бережанська, 
Збаразька міські ради, Залозецька, Козівська 
селищні ради, суб’єкти господарювання

До початку 
відпочинкового 

періоду
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13. Визначення стану готовності:
1) аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за 

призначенням;
Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, сектор з питань цивільного 
захисту та оборонної роботи 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

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;

Відділ інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та екології, відділ містобудування та 
архітектури районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, ДП “Тернопільське лісове 
господарство”, органи місцевого самоврядування 
(за згодою)

квітень -
червень

14. Розвиток та технічна модернізація місцевих 
автоматизованих систем централізованого 
оповіщення

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, органи місцевого 
самоврядування ( за згодою)

До 15 грудня

15. Участь в проведенні перевірок стану та готовності 
до використання за призначенням систем 
централізованого оповіщення:
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1) обласної системи „Сигнал – ВО” із вмиканням 

електричних сирен та доведенням до населення  
навчальної інформації у сфері цивільного захисту 
(річна)

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації,  
відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в 
Тернопільській області

5 жовтня
(Річна)

16. Забезпечення та здійснення контролю за 
техногенною і пожежною безпекою складів 
озброєння, інших об’єктів Збройних Сил України, 
уточнення розрахунків зон можливого ураження 
від вибухонебезпечних предметів, які там 
зберігаються, та подання їх до місцевих органів 
виконавчої влади

Тернопільське РУ Головного управління ДСНС в 
Тернопільській області, сектор з питань  
цивільного захисту та оборонної роботи районної 
державної адміністрації, Білецька сільська рада

до 15 грудня
(за окремим
планом)

17. Участь у проведенні 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;

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, органи 
управління та сили місцевої ланки територіальної 
підсистеми ЄДСЦЗ, Тернопільське РУ Головного 
управління ДСНС в області, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

лютий - 
березень

(за окремим
планом)
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2) виконання завдань під час несприятливих 
погодних умов в осінньо-зимовий період;

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, органи 
управління та сили місцевої ланки територіальної 
підсистеми ЄДСЦЗ, Тернопільське РУ Головного 
Управління ДСНС в області, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

жовтень -
листопад

(за окремим
планом)

18. Участь у проведенні об’єктових тренувань 
(навчань) щодо ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації у разі аварії на хімічно небезпечному 
об’єкті

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, хімічно 
небезпечні об’єкти району, органи місцевого 
самоврядування на території яких розташовані 
хімічно небезпечні об’єкти (за згодою)

До 
25 грудня

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

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ ГУ ДСНС України в 
Тернопільській області, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

Протягом
року

20. Проведення функціонального навчання керівного 
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту місцевих органів виконавчої 
влади, підприємств, організацій і установ у  
навчально-методичному центрі цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності Тернопільської області

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, , 
Тернопільське РУ ГУ ДСНС України в 
Тернопільській області, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

протягом року



№
з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк 

виконання
1 2 3 4

21. Забезпечення проходження підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівцями пожежно-рятувальних підрозділів для 
забезпечення місцевої та добровільної пожежної 
охорони на базі закладів освіти ДСНС

Органи місцевого самоврядування, в яких 
функціонують, або будуть створені місцеві 
добровільні пожежні команди, Тернопільське РУ 
ГУ ДСНС України в Тернопільській області

За окремим 
планом

22. Участь в організації та проведенні  зборів 
керівників хімічно небезпечних об’єктів із 
підготовки формувань цивільного захисту до дій за 
призначенням

Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
Тернопільській області,  ТОВ «Сім-сім» та інші, 
органи місцевого самоврядування на території 
яких розташовані хімічно небезпечні об’єкти

ІІ
квартал

(за окремим 
планом)

23. Визначення потреби місцевих органів виконавчої 
влади, 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

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, органи місцевого самоврядування 

до 10 вересня

24. Участь у проведенні:
1) 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

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, органи місцевого самоврядування (за 
згодою)

19 квітня,
24 травня

(за окремим 
планом)

2) Огляду-конкурсу на кращу навчальну матеріально- Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 17 вересня-



№
з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк 

виконання
1 2 3 4

технічну базу консультаційного пункту з питань 
цивільного захисту під час “Місячника цивільного 
захисту”

роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, органи місцевого самоврядування (за 
згодою)

17 жовтня

3) Одноденних групових занять з посадовими 
особами щодо проведення командно-штабного 
навчання, виконання вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з питань цивільного 
захисту

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, органи місцевого самоврядування (за 
згодою)

Вересень
(за окремим 

планом)

4) Командно-штабного навчання з органами 
управління та силами цивільного захисту 
Тернопільської ланки територіальної підсистеми 
ЄДСЦЗ (з визначенням стану готовності до 
виконання завдань цивільного захисту у мирний 
час та в особливий період), контролю щодо 
виконання вимог законів та інших нормативно-
правових актів з питань цивільного захисту

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, органи місцевого самоврядування (за 
згодою)

Вересень
(за окремим 

планом)

25. Забезпечення участі у проведенні всеукраїнських 
та 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:



№
з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк 

виконання
1 2 3 4
1)  районного та  обласного зборів-змагань юних 

рятувальників „Школа безпеки” пам’яті учасника 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 
Кудринського Л.О.;

Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, заклади професійно-технічної 
та загальної середньої освіти району

1-й етап:
квітень-
травень;
2-й етап: 
травень

2)  районного та   обласного етапів Всеукраїнського 
конкурсу дитячої творчості „Безпека в житті – 
життя у безпеці”;

Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, заклади дошкільної освіти 
району

січень - травень

3)  польового спеціалізованого табору „Юний 
рятувальник”;

Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, заклади   загальної середньої 
освіти району

липень – 
серпень

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

Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області,  заклади професійно-технічної 
та загальної середньої освіти району 

квітень-травень

5)  Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної 
освіти 

 Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, заклади дошкільної освіти 

травень

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

 Тернопільське РУ Головного  управління ДСНС 
України в області заклади професійно-технічної та 
загальної середньої освіти району

квітень-
травень, 
жовтень-
листопад

7) Проведення районного і обласного змагань дружин 
юних пожежних

 Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області

липень-
серпень

26. Забезпечення використання зовнішньої та 
внутрішньої соціальної реклами, створення  

Відділи: інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю, забезпечення взаємодії з органами 

протягом
року



№
з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк 

виконання
1 2 3 4

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”

місцевого самоврядування райдержадміністрації,  
сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське РУ Головного управління ДСНС 
України в області, органи місцевого 
самоврядування (за згодою)

27. Створення та відкриття підрозділів місцевої 
пожежної охорони відповідно до «Перспективної 
мережі створення пожежно-рятувальних 
підрозділів для забезпечення місцевої та 
добровільної пожежної охорони»

Органи місцевого самоврядування – Збаразька 
міська рада, Теребовлянська міська рада, 
Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, підприємства, установи та організації 

Квітень 2022р., 
серпень 2022р.

28. Проведення учбової евакуації учнів закладів 
загальної середньої освіти з елементами 
пожежогасіння із залученням місцевих та 
добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (з 
урахуванням погодних умов та епідемічної 
ситуації)

Управління (відділи) освіти органів місцевого 
самоврядування, місцеві пожежні команди, 
структурні підрозділи Тернопільського РУ ГУ 
ДСНС України в Тернопільській області на місцях

Протягом 
навчального 

періоду

29. Організація заходів з популяризації пожежно-
рятувальної діяльності серед дітей і молоді шляхом 
проведення екскурсій в пожежно-рятувальних 
підрозділах (пожежних частина) із залученням 
місцевих та добровільних пожежно-рятувальних 
підрозділів

Управління (відділи) освіти органів місцевого 
самоврядування спільно з місцевими пожежними 
командами.

Протягом 
навчального 

періоду

30. Проведення засідань місцевої комісії з питань Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної протягом року 



№
з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк 

виконання
1 2 3 4

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій при районній державній адміністрації 
(далі –комісія з питань ТЕБ та НС)

роботи районної державної адміністрації (за окремим 
планом)

31. Проведення засідань місцевої комісії з питань 
евакуації при районній державній адміністрації

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації

протягом року 
(за окремим 

планом)
32. Участь в організації та проведенні державної 

повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого 
випромінювання на об’єктах області

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, суб’єкти 
господарювання 

ІІ-ІІІ
квартали

(за окремим 
планом

33. Проведення  навчань населення діям у 
надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в 
установах і організаціях під час підготовки і 
проведення спеціальних об’єктових навчань і 
тренувань  з питань цивільного захисту;

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське  РУ Управління ДСНС України в 
області,  суб’єкти господарювання (за згодою), 
органи місцевого самоврядування (за згодою),

Протягом
року

 
34.

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.

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 
Тернопільське  РУ Управління ДСНС України в 
області,  суб’єкти господарювання (за згодою), 
органи місцевого самоврядування (за згодою)

Протягом 
року

35. Розроблення та виготовлення навчальних, 
навчально-наочних брошур, посібників, буклетів, 

Сектор з питань  цивільного захисту та оборонної 
роботи районної державної адміністрації, 

до 25 грудня



№
з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк 

виконання
1 2 3 4

пам’яток з питань безпеки життєдіяльності та 
цивільного захисту, створення циклу тематичних 
теле- та радіопередач, сюжетів соціальної реклами 
з питань цивільного захисту

Тернопільське РУ Управління ДСНС України в 
області, органи місцевого самоврядування 

Тимчасово виконувач обов’язків 
керівника апарату  адміністрації                                   Світлана МІКІТІНА                                                                                                             
        

Володимир Сало


