
П  Л  А  Н 

основних заходів цивільного захисту Вінницької міської ланки територіальної підсистеми  

єдиної державної системи цивільного захисту на 2021 рік 
 

 

№ 
 

Заходи 
Відповідальні за 

проведення (виконання) 
 

Залучаються 
(навчаються) 

Терміни 
проведення 

Показники 
(індикатори) 

виконання заходу 

Участь у заходах з удосконалення Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Організація проведення оцінки стану 
готовності до використання за 
призначенням споруд подвійного 
призначення і найпростіших укриттів 
державної та комунальної форми 
власності, зокрема щодо дотримання 
вимог законодавства стосовно 
врахування потреб осіб з 
інвалідністю, насамперед тих, які 
пересуваються на кріслах колісних, 
мають порушення зору та слуху, 
оприлюднення інформації про місця 
розташування та стан готовності 
таких споруд на офіційних 
вебресурсах суб’єктів владних 
повноважень усіх рівнів з 
позначенням їх доступності для 
зазначених маломобільних груп 
населення міжнародним символом 
доступності, а також іншими 
доступними способами  
 

Територіальний підрозділ 
ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області, 

відділ з питань НС міської 
ради, 

суб’єкти господарювання 
державної та комунальної 

форми власності 
 

Балансоутримувачі 
(власники) захисних споруд 
цивільного захисту 

 

До 24 грудня Визначено стан 
готовності не менш як 95 
відсотків споруд 
подвійного призначення 
і найпростіших укриттів 
державної та 
комунальної форми 
власності, зокрема з 
врахуванням потреб осіб 
з інвалідністю, 
насамперед тих, які 
пересуваються на 
кріслах колісних, мають 
порушення зору та 
слуху; оприлюднено 
інформацію про місця їх 
розташування на 
офіційних вебресурсах 
суб’єктів владних 
повноважень усіх рівнів 
з позначенням їх 
доступності для 
зазначених 
маломобільних груп 
населення міжнародним 
символом доступності  

2. Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на приведення захисних 
споруд у готовність до використання 
за призначенням  
 

Територіальний підрозділ 
ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області, 

відділ з питань НС міської 
ради, 

суб’єкти господарювання 
державної та комунальної 

форми власності 
 

Балансоутримувачі 
(власники) захисних 
споруд цивільного захисту 
 

Протягом 
року 

Захисні споруди 
приведено в готовність 
до використання за 
призначенням на рівні не 
нижче 75 відсотків; звіт 
за результатами 
виконання комплексу 
заходів подано до 
Міністерства внутрішніх 
справ України та ДСНС 



2 

 

№ 
 

Заходи 
Відповідальні за 

проведення (виконання) 
 

Залучаються 
(навчаються) 

Терміни 
проведення 

Показники 
(індикатори) 

виконання заходу 
3. Забезпечення придбання засобів 

радіаційного та хімічного захисту 
для: 

   
Накопичено засоби 
радіаційного та 
хімічного захисту: 

персоналу хімічно небезпечних 
об’єктів у повному обсязі; 

Керівники підприємств, 
установ та організацій 
(за згодою) 

Підприємства, установи та 
організації (за згодою) 

До 24 грудня 100 відсотків потреби 

працівників підприємств, 
розташованих у зоні можливого 
хімічного забруднення 

Керівники підприємств, 
установ та організацій 
(за згодою) 

Підприємства, установи та 
організації (за згодою) 

До 24 грудня не менше 80 відсотків 
потреби 

4. 
 
 
 

 

Участь у засіданнях обласної комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

Голова обласної комісії 
з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
 

Голова міської комісії з 
питань ТЕБ та НС, 
начальник відділу з питань 
НС міської ради (за 
запрошенням) 

За планом 
роботи комісії 

з питань 
ТЕБ та НС 
області 

Виконано заходи 
відповідно до плану 
роботи комісії з питань 
ТЕБ та НС 

5. Участь у проведенні:     
5.1. Штабного тренування  з органами 

управління та силами цивільного 
захисту територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного 
захисту щодо дій в умовах паводку, 
пропуску льодоходу і повені 

Заступник Голови 
обласної державної 
адміністрації 
Здітовецький С. Г. 
 

Міська комісія з питань 
ТЕБ та НС,  
відділ з питань НС міської 
ради,  
міська ланка 
територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
ЦЗ  

11 лютого Взято участь у штабному 
тренуванні. Відпрацьовано 
взаємодію між  органами 
управління цивільного 
захисту. 

5.2. Штабного тренування з органами 
управління та силами цивільного 
захисту територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного 
захисту щодо дій в складних умовах 
осінньо-зимового періоду 

Заступник Голови 
обласної державної 
адміністрації 
Здітовецький С. Г. 
 

 

Міська комісія з питань 
ТЕБ та НС,  
відділ з питань НС міської 
ради,  
міська ланка територіальної 
підсистеми єдиної 
державної системи ЦЗ 

12 жовтня Взято участь у штабному 
тренуванні. 
Відпрацьовано 
взаємодію між  органами 
управління цивільного 
захисту. 

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

Заступник Голови 
обласної державної 
адміністрації 
Здітовецький С. Г. 
 

 

Міська комісія з питань 
ТЕБ та НС,  
відділ з питань НС міської 
ради,  
міська ланка 
територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту  

24 листопада Взято участь у штабному 
тренуванні та визначено 
стан готовності 
Вінницької міської ланки 
територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ до 
виконання завдань з ЦЗ. 
Відкориговані 
планувальні документи у 
сфері ЦЗ в мирний час та 
особливий період 
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5.4. Показового навчання з органами 

управління цивільного захисту ланки 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного 
захисту за темою: «Дії органів 
управління та сил спеціалізованих 
служб цивільного захисту  
Вінницької територіальної громади з 
організації евакуації населення при 
загрозі або виникненні надзвичайної 
ситуації на 
КП «Вінницяоблводоканал» 

Вінницький міський голова Міська комісія з питань 
ТЕБ та НС,  
відділ з питань НС міської 
ради,   
керівний склад органів 
управління ЦЗ і 
евакооргани,  
керівний склад ЦЗ 
КП 
«Вінницяоблводоканал» (за 
згодою), 
НМЦ ЦЗ та БЖ Вінницької 
області (за згодою) 

04 листопада Проведено показове 
навчання з питань 
цивільного захисту.  
Відпрацьовано 
взаємодію між  органами 
управління цивільного 
захисту територіальної 
громади при проведенні 
евакуаційних заходів. 
Звіт направлено до 
ДСНС 

6. Організація та проведення 
державного нагляду (контролю) 
щодо виконання вимог законів та 
інших нормативно-правових актів з 
питань техногенної та пожежної 
безпеки, цивільного захисту і 
діяльності аварійно-рятувальних 
служб (у разі їх створення): 

    

участь у комплексній перевірці 
Вінницької області 

Державна служба з 
надзвичайних ситуацій 
України 

Міська комісія з питань 
ТЕБ та НС,  
відділ з питань НС міської 
ради,  
міська ланка 
територіальної підсистеми 
єдиної державної системи 
цивільного захисту 

Липень  Оцінено діяльність 
міської ланки щодо 
виконання вимог законів 
та інших нормативно-
правових актів з питань 
техногенної та пожежної 
безпеки, цивільного 
захисту.  

закладів освіти щодо підготовки до 
2021–2022 навчального року 

Начальник територіального 
підрозділу ГУ ДСНС у 
Вінницькій області, 
голови районних 
державних адміністрацій 

Територіальний підрозділ 
ГУ ДСНС у Вінницькій 
області, 
департамент освіти міської 
ради  

Липень Оцінено діяльність щодо 
підготовки до 2021–2022 
навчального року; акти 
перевірок надіслано до 
закладів освіти 

7. Участь у перевірці місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, щодо стану 
готовності: 

    

7.1. 
 
 
 

до пропуску льодоходу, повені та 
паводків 

Начальник територіального 
підрозділу Головного 
управління Державної 
служби України з 

Територіальний підрозділ 
ГУ Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій 

Лютий – 
березень 

Здійснено цільові 
перевірки стану 
готовності до пропуску 
льодоходу, повені та 
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№ 
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7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. 

надзвичайних ситуацій у 
Вінницькій області 
 

області, 
міські служби ЦЗ, 
підприємства, установи та 
організації Вінницької ТГ 

паводків місцевих органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого 
самоврядування. За 
результатами 
підготовлено акти 
перевірок, які направлено 
до Вінницької 
облдержадміністрації 

місць масового відпочинку та 
оздоровлення громадян 

Начальник територіального 
підрозділу Головного 
управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Вінницькій області 
 

Територіальний підрозділ 
ГУ Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій 
області, 
міські служби ЦЗ, 
підприємства, установи та 
організації Вінницької ТГ 

Травень –
червень 

Організовано та 
проведено перевірки 
місцевих органів 
виконавчої влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
підприємств, установ та 
організацій щодо стану 
готовності місць 
масового відпочинку та 
оздоровлення громадян. 
За результатами 
підготовлено відповідні 
акти перевірок 

місць масового відпочинку населення 
на водних об’єктах 

Начальник територіального 
підрозділу Головного 
управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Вінницькій області 
 

Територіальний підрозділ 
ГУ Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій 
області, 
міські служби ЦЗ, 
підприємства, установи та 
організації Вінницької ТГ 

Травень –
червень 

Організовано та 
проведено перевірки 
місцевих органів 
виконавчої влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
підприємств, установ та 
організацій щодо стану 
готовності місць 
масового відпочинку 
населення на водних 
об’єктах.За результатами 
підготовлено відповідні 
акти перевірок 

7.4. підприємств, що належать до сфери 
управління центральних органів 
виконавчої влади, комунальних та 
інших підприємств, установ, 
організацій, що мають у віданні ліси і 

Начальник територіального 
підрозділу Головного 
управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій у 

Вінницьке обласне 
управління лісового та 
мисливського 
господарства, 
ГУ ДСНС у Вінницькій 

Березень– 
червень  

Проведено спільні рейди 
щодо виявлення 
порушників Правил 
пожежної безпеки. За 
результатами складено 
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Заходи 
Відповідальні за 
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Терміни 
проведення 

Показники 
(індикатори) 

виконання заходу 
сільськогосподарські угіддя, до їх 
протипожежного захисту в 
пожежонебезпечний період 

Вінницькій області, 
начальник Вінницького 
обласного управління 
лісового та мисливського 
господарства 

області, 
Департамент 
агропромислового 
розвитку, екології та 
природних ресурсів ОДА, 
районні державні 
адміністрації, територіальні 
громади (за згодою) 

відповідні акти, які у 
встановленому порядку 
направлено керівникам 
суб’єктів 
господарювання для 
усунення порушень. 

 
8. Участь у повірці засобів радіаційної 

розвідки і дозиметричного контролю 
об’єктів  господарської діяльності 

Директор Департаменту 
з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними органами 
ОДА 

Відділ з питань НС міської 
ради, начальники ЦЗ 
об’єктів 

За планом 
Державного 
підприємства 
«Білоцерківсь-
кий центр 
стандартизації, 
метрології та 
сертифікації» 

Здійснена повірка 
засобів радіаційної 
розвідки і 
дозиметричного 
контролю об’єктів  
господарської діяльності 

9. Участь у забезпеченні навчання 
керівного складу і фахівців, 
діяльність яких пов’язана з 
організацією заходів цивільного 
захисту в навчально-методичному 
центрі цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Вінницької області 

Начальник ГУ ДСНС у 
Вінницькій області, 
Директор Департаменту 
з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними органами 
ОДА, 
начальник НМЦ ЦЗ та БЖД 
Вінницької області 

Відділ з питань НС міської 
ради,  
спеціалізовані служби ЦЗ, 
підприємства, установи, 
організації міста 

До 24 грудня Забезпечено потребу у 
навчанні осіб керівного 
складу і фахівців, 
діяльність яких 
пов’язана з організацією 
і здійсненням заходів з 
питань ЦЗ, відповідно до 
державного замовлення 
на рік 

10. Участь у  практичному семінарі  
з уповноваженими представниками 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування 
щодо організації діяльності 
консультаційних пунктів з 
інформування населення про 
надзвичайні ситуації та способи і 
методи захисту від них, зокрема з 
урахуванням потреб осіб з 
інвалідністю, насамперед тих, які 
пересуваються на кріслах колісних, 
мають порушення зору та слуху  

Начальник ГУ ДСНС у 
Вінницькій області, 
Директор Департаменту 
з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними органами 
ОДА, 
начальник НМЦ ЦЗ та БЖД 
Вінницької області 

Відділ з питань НС міської 
ради,  
спеціалізовані служби ЦЗ, 
підприємства, установи, 
організації міста 

Серпень Взято участь у 
практичному семінарі 
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11. Участь у проведенні навчально-
методичних зборів: 

Директор Департаменту 
з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними органами 
ОДА  

Відділ з питань НС   

щодо підсумків роботи з підготовки 
цивільного захисту області  у 2020 
році та визначення основних завдань 
у зазначеній сфері на 2021 рік; 

18–19 
лютого 

Затверджено план 
проведення зборів. 
Заходи, передбачені 
планом, виконано 

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

07–08 липня Затверджено план 
проведення зборів. 
Заходи, передбачені 
планом, виконано 

щодо планування заходів з 
підготовки цивільного захисту  
області у 2022 році 

03–04 
листопада 

Затверджено план 
проведення зборів. 
Заходи, передбачені 
планом, виконано 

12. Участь у проведенні Місячника 
цивільного захисту 

Директор Департаменту з 
питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними органами 
ОДА,  
начальник НМЦ ЦЗ та БЖД 
Вінницької області 

Начальники ЦЗ об’єктів,  

відділ з питань НС міської 

ради, НМЦ ЦЗ та БЖД,  
установи і підприємства, 
населення  

17 вересня– 
17 жовтня 

 

Затверджено план 
проведення Місячника 
цивільного захисту. 
Заходи, передбачені 
планом, виконано 

13. Участь у проведенні оглядів-
конкурсів навчально-матеріальної 
бази цивільного захисту: 
 
міський 
 
обласний 

Директор Департаменту з 
питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними органами 
ОДА,    
директор Департаменту 
освіти і науки ОДА 

Департамент освіти міської 
ради,  
навчальні заклади, 
відділ з питань НС міської 
ради,  
НМЦ ЦЗ та БЖД  
Вінницької області,  
 

 
 

20–24 
вересня 

 
04–08 

жовтня 

Проведено заходи, 
підведені підсумки 

14. Участь у проведенні Дня цивільного 
захисту, Тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності, Тижня безпеки 
дитини у закладах загальної 
середньої, професійної (професійно-
технічної) та дошкільної освіти 

Директор Департаменту 
освіти і науки ОДА,  
Директор Департаменту 
охорони здоров’я та 
реабілітації ОДА, 
начальник ГУ ДСНС у 
Вінницькій області 

Департамент освіти міської 
ради, 
відділ з питань НС міської 
ради,  
Територіальний підрозділ 
ГУ ДСНС у Вінницькій 
області, 
НМЦ БЖД  

Квітень– 
травень, 
жовтень– 
листопад 

Проведено заходи у 
закладах загальної 
середньої, професійної 
(професійно-технічної) 
та дошкільної освіти 

15. Участь у проведенні серед населення 
просвітницької роботи із запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з небезпечними 
інфекційними захворюваннями, 
масовими неінфекційними 
захворюваннями (отруєннями) 

Директор Департаменту 
охорони здоров’я  та 
реабілітації ОДА, 
Директор Департаменту 
освіти і науки ОДА,  
Начальник ГУ 
Держпродспоживслужби у 

Департамент охорони 
здоров'я міської ради, 
департамент у справах ЗМІ 
та зв’язків з громадськістю 
міської ради, відділ з 
питань НС міської ради, 
Територіальний підрозділ 

До 15 грудня Відповідно до 
затверджених планів 
проведено просвітницьку 
роботу серед населення 
щодо запобігання 
захворювання 
небезпечними 
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Вінницькій області ГУ ДСНС у Вінницькій 
області, 
ВМУ ГУ 
Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області 

інфекційними  
захворюваннями 

16. Участь у проведенні заходів з 
популяризації культури безпеки 
життєдіяльності серед дітей і молоді  

Департамент освіти і науки 
ОДА, 
управління фізичної 
культури та спорту ОДА, 
ГУ ДСНС у Вінницькій 
області,   
НМЦ ЦЗ та БЖД 
Вінницької області 

Департамент освіти міської 
ради, 
відділ молодіжної 
політики, 
комітет по фізичній 
культурі і спорту, 
Територіальний підрозділ 
ГУ ДСНС у Вінницькій 
області 

До 15 грудня Проведено заходи з 
популяризації культури 
безпеки життєдіяльності 
серед дітей і молоді 

17. Сприяння у проведенні громадських 
акцій «Запобігти. Врятувати. 
Допомогти» та «Герой-рятувальник 
року» 

Начальник ГУ ДСНС у 
Вінницькій області 

Територіальний підрозділ 
ГУ ДСНС у Вінницькій 
області, 
Департамент освіти міської 
ради, 
комітет по фізичній 
культурі і спорту 

До 15 грудня Проведено громадські 
акції «Запобігти. 
Врятувати. Допомогти» 
та «Герой-рятувальник 
року» 

18. Сприяння в організації трансляції в 
ефірі телеканалу «ВІТА» роликів 
соціальної реклами з основних вимог 
безпеки життєдіяльності, сприяння у 
висвітленні в засобах масової 
інформації відповідних матеріалів. 

Начальник ГУ ДСНС у 
Вінницькій області, 
начальник НМЦ ЦЗ та БЖД 
Вінницької  області, 
директор Департаменту з 
питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними органами 
ОДА 

Департамент у справах ЗМІ 
та зв’язків з громадськістю 
міської ради, 
Територіальний підрозділ 
ГУ ДМНМ у Вінницькій 
області, 
НМЦ ЦЗ та БЖД 
Вінницької  області  

Протягом 
року 

Створено цикл 
тематичних теле- та 
радіопередач, соціальної 
реклами з основ безпеки 
життєдіяльності з 
урахуванням потреб осіб 
з інвалідністю 

Заходи, що проводяться відділом з питань надзвичайних ситуацій,  

мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради 

19. 

Уточнення складу сил і засобів 

цивільного захисту, призначених для 

виконання аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт при 

ліквідації надзвичайних ситуацій та 

їх наслідків. 

Начальник відділу 

з питань НС 

Відділ з питань НС 

міської ради, 

 служби ЦЗ 

І квартал 
Внесені зміни до 

керівних документів 

20. 

Засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Голова комісії 
Відділ з питань НС міської 

ради,  

члени комісії 

За окремим 

планом 

Виконано заходи 

відповідно до плану 

роботи міської комісії 
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21. 
Засідання міської евакуаційної 

комісії. 
Голова комісії 

Відділ з питань НС 

міської ради 

За окремим 

планом 

Виконано заходи 

відповідно до плану 

роботи міської комісії 

22. 

Участь у проведенні інших заходів по 

планам міського голови та його 

заступників. 

Міський голова та його 

заступники 
Відділ з питань НС 

міської ради 
Постійно Участь взято 

23. 

Уточнення переліку підприємств, що 

мають спеціальну техніку, яка 

застосовується під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

Начальник відділу 

з питань НС 

Відділ з питань НС 

міської ради, 

 служби ЦЗ міста 

Постійно 
Перелік уточнений та 

внесені відповідні зміни 

24. 
Уточнення переліку потенційно 

небезпечних об’єктів. 

Начальник відділу 

з питань НС 

Відділ з питань НС, 

Територіальний підрозділ 

ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області 

Протягом 

року 

Перелік уточнений та 

внесені відповідні зміни 

25. 
Підтримання у готовності цифрової 

радіомережі Вінницької міської ради. 

Начальник відділу 

з питань НС 

Відділ з питань НС, 

департамент 

інформаційних 

технологій, відділ 

оперативного реагування 

міської ради 

Протягом року 

Стале функціонування 

цифрової мережі міської 

ради 

26. 

Коригування плану реагування на 
надзвичайні ситуації Вінницької ТГ 

Міський голова 

Відділ з питань НС 

міської ради, 
Територіальний підрозділ 

ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області 

ІІ квартал 

Уточнено план 
реагування на 

надзвичайні ситуації 
Вінницької ТГ 

Коригування плану цивільного 
захисту на особливий період Міський голова 

Відділ з питань НС 

міської ради 
 

ІІІ квартал Уточнено план 
цивільного захисту на 
особливий період  

27. Здійснення комплексу заходів із 
запобігання виникненню:    

 

1) нещасних випадків з людьми на 
водних об’єктах 
 
 
 
 

Міський голова 

Відділ з питань НС міської 

ради, 
Територіальний підрозділ 

ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області, 

МВ ГУ Національної 
поліції у Вінницькій 

області 

ІІ квартал Визначено місця 
масового відпочинку 
людей на водних 
об’єктах. Питання 
готовності місць 
масового відпочинку 
людей на водних 
об’єктах розглянуто на 
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засіданні комісії з ТЕБ та 
НС. Обстежено 100 % 
дна акваторії пляжів. 
Створено рятувальні 
пости на визначених 
водних об’єктах, які 
мають пляжі. 

2) надзвичайних ситуацій під час 
проходження осінньо-зимового 
періоду на підприємствах: 

  
  

паливо-енергетичного комплексу 

Міський голова 

Відділ з питань НС 

міської ради, 
Територіальний підрозділ 

ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області, 

служби ЦЗ 

Жовтень – 
грудень  

Здійснено профілактичні 
заходи щодо 
забезпечення 
безаварійної роботи 
паливо-енергетичного 
комплексу під час 
проходження осінньо-
зимового періоду 

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

Міський голова 

Відділ з питань НС 

міської ради, 
Територіальний підрозділ 

ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області, 

служби ЦЗ 

Жовтень – 
грудень 

Затверджено розпорядчі 
документи та плани 
організаційних і 
практичних заходів. 
Профілактичні заходи 
щодо забезпечення 
пожежної безпеки на 
підприємствах ЖКГ та 
об’єктах соціальної 
сфери й інфраструктури 
під час проходження 
осінньо-зимового 
періоду виконано 

28. Реконструкція територіальної 
автоматизованої системи 
централізованого оповіщення 
населення м. Вінниця. 

Начальник відділу 

з питань НС 

Відділ з питань НС, 
департамент 

інформаційних 
технологій, відділ 

оперативного реагування 
міської ради 

Протягом 
року  

Проведені заходи в 
межах фінансування  

29. 

Участь у технічних перевірках 

працездатності системи оповіщення 

області, міста. 

Директор департаменту з 

питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

Вінницької ОДА 

а) квартальні:     

 

 

 

б) річні: 

24 березня 

23 червня 

22 вересня 

22  грудня 

24 листопада 

Стале функціонування 

системи оповіщення 
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30. 

Контроль та щомісячна перевірка 

працездатності міської системи 

оповіщення. 

Начальник відділу 

з питань НС 

Підприємство, що 

здійснює технічне 

обслуговування, черговий 

спеціаліст відділу ОР 

Згідно 

регламенту 

технічного 

обслуговування 

Стале функціонування 

міської системи 

оповіщення 

31. 

Здійснення інформаційного 

забезпечення керівного складу міста, 

міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Начальник відділу 

з питань НС 

Відділ з питань НС 

міської ради 
Постійно 

Стале отримання якісної 

інформації керівництвом 

міста та членами комісії 

32. 

Проведення щоденного аналізу 

надзвичайних та небезпечних подій, 

які виникли на території Вінницької 

міської ОТГ та підготовка доповідей 

міському голові. 

Начальник відділу 

з питань НС 

Відділ з питань НС 

міської ради 
Щоденно 

Оперативне 

інформування 

керівництва міста 

 

 

 


