
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦЗ) 

 
(Наказ ДСНС від 12.07.2016 № 335 „Про затвердження Примірного переліку 
документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, суб’єктами господарювання”) 

 
 

1. Рішення виконавчого комітету „Про організацію  цивільного захисту в (назва 

об’єднаної територіальної громади (ОТГ)___________”. 

2. Положення про ланку ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ. 

3. План реагування на надзвичайні ситуації (з додатками). 

4. План основних заходів цивільного захисту на рік. 

5. Плануюча документація комісії з питань ТЕБ та НС: 

 Положення про комісію з питань ТЕБ та НС. 

 Функціональні обов’язки членів комісії. 

 Список членів комісії. 
 План роботи комісії на рік. 

 Протоколи засідань комісії. 

6. Рішення про створення спеціальної комісії з ліквідації наслідків НС (при 

виникненні надзвичайної ситуації). 

 Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків НС. 

 Звітна та облікова документація штабу з ліквідації наслідків НС. 

7. Плануюча документація комісії з питань евакуації  (рішення виконкому  про 

створення збірного, проміжного, приймального пункту евакуації (при потребі)). 

При потребі: 

 Положення про комісію з питань евакуації (з додатками). 

 План евакуації населення ОТГ. 

 Карта (схема) до Плану евакуації населення. 

 План евакуації матеріальних і культурних цінностей. 

 План приймання та розміщення евакуйованого населення. 

8. Документація керівників формувань (спеціалізованих служб) ЦЗ (у разі їх 

утворення): 

 Положення про формування (службу) ЦЗ. 

 Функціональні обов’язки членів формування (служби). 

 Список працівників формування (служби). 



 Схема зв’язку і оповіщення формувань (служб) ЦЗ. 

 Табель оснащення формувань (служб) ЦЗ технікою і майном. 

 План приведення формувань (служб) ЦЗ у готовність. 

9. Схема організації зв’язку та оповіщення органів управління,сил цивільного 

захисту ОТГ. 

10. Режими радіаційного захисту  (для ОТГ  30км зони спостереження АЕС). 

11. Функціональні обов’язки сільського  голови  та відповідального з питань ЦЗ. 

12. Розпорядження сільського голови „Про створення Консультаційного пункту 

(пунктів) щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях” при ОТГ. 

  План роботи „Консультаційного пункту щодо дій населення у НС”           

на 20___ рік. 

 Журнал обліку проведення консультацій з населенням. 

13. Заявка на функціональне навчання керівного складу і фахівців з питань ЦЗ в 

НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області та його структурних підрозділах. 

14. Журнал обліку проходження навчання керівного складу і фахівців ОТГ  з 

питань цивільного захисту в структурних підрозділах НМЦ ЦЗ та БЖД 

Рівненської області. 

 
 


