
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 лютого 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 105 

 

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

Білоцерківської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Київської області на 2022 рік 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради від 08 лютого 2022 року № 74/01-

08, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 36  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Кодексу цивільного захисту України, враховуючи розпорядження голови 

Київської обласної державної адміністрації від 19 січня 2022 року № 29 «Про затвердження 

плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Київської області на 2022 рік» та з метою удосконалення 

Білоцерківської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Київської області у 2022 році, підвищення готовності та підготовки 

органів управління і сил цивільного захисту Білоцерківської міської територіальної громади 

до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період, 

виконавчий комітет міської ради вирішив:  

1.Затвердити план основних заходів цивільного захисту Білоцерківської міської ланки 

територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області 

на 2022 рік, згідно з додатком. 

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Білоцерківської міської ради подати до департаменту цивільного захисту, оборони та 

взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації 

інформацію про хід виконання плану основних заходів цивільного захисту Білоцерківської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Київської області на 2022 рік: за перше півріччя – до 05 липня 2022 року, за рік – до 15 січня 

2023 року.   

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський  голова  Геннадій ДИКИЙ 
 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 22. 02. 2022 року № 105 

 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Білоцерківської міської ланки територіальної підсистеми  єдиної державної системи цивільного 

захисту  

Київської області на 2022 рік 

 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

Заходи щодо удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Організація та здійснення заходів з будівництва міської 
автоматизованої системи централізованого оповіщення шляхом 
реалізації проєктно-кошторисної документації (ПКД), що була 
розроблена у 2018 році, в рамках «Білоцерківської міської 
цільової програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на друге півріччя  2018-2022 роки». 

Білоцерківська міська рада, управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Білоцерківської міської ради (УНС та ЦЗН Білоцерківської 
міської ради), дільниці ядра мережі та об’єктів зв’язку № 
225/3 цеху ядра мережі №2 Київської міської філії (КМФ) АТ 
«Укртелеком» (за згодою), спеціалізоване підприємство, 
установа, організація (за згодою), департамент житлово-
комунального господарства Білоцерківської міської ради 
(ДЖКГ Білоцерківської міської ради), управління фінансів 
Білоцерківської міської ради, спеціалізована служба 
оповіщення і зв’язку. 

до 25 грудня 

у межах  

фінансування 

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

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, УНС та 
ЦЗН Білоцерківської міської ради, Білоцерківське РУ ГУ 
ДСНС України у Київській області (за згодою), суб’єкти 
господарювання державної та комунальної форми власності  

протягом року 

3. Інформування населення про місця розташування захисних 
споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для 
його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, 
порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням 
доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших  
маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до 
використання за призначенням.  
Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із 

зазначеного питання. 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, УНС та 
ЦЗН Білоцерківської міської ради, відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення Білоцерківської міської ради, 
суб’єкти господарювання державної та комунальної форми 
власності (за згодою). 

протягом року 
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Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

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

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, УНС та 
ЦЗН Білоцерківської міської ради, ДЖКГ Білоцерківської 
міської ради, суб’єкти господарювання державної та 
комунальної форми власності (за згодою)   

протягом року 

5.Уточнити та здійснити звірки електронного та 

документального обліку захисних споруд цивільного захисту із 

Державною службою  України з надзвичайних ситуацій. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, Білоцерківське РУ 

ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою). 

до 25 грудня 

 

6. Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту під час розроблення комплексних планів 
просторового розвитку території Білоцерківської міської 
територіальної громади та іншої, пов’язаної з ними 
містобудівної (просторової) документації  

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, управління 
містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за 
згодою) 

протягом року 

7. Накопичення засобів  хімічного захисту для:   
персоналу  хімічно небезпечних об’єктів; Підприємства, установи та організації (за згодою). до 25 грудня 
працівників підприємств, розташованих у зоні можливого 

хімічного забруднення; 
Підприємства, установи та організації (за згодою). до 25 грудня 

непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого 
прогнозованого хімічного забруднення. 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.  до 25 грудня 

8.Придбання приладів радіаційної й хімічної розвідки для 

забезпечення роботи розрахунково-аналітичної групи та 

керівного складу цивільного захисту громади. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, управління 

фінансів Білоцерківської міської ради. 

протягом року у 

межах 

фінансування 

9. Завершення виконання заходів організації системи 

цивільного захисту (далі – ЦЗ) в Білоцерківській міській 

територіальній громаді. 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, УНС та 
ЦЗН Білоцерківської міської ради. до 25 червня 

10. Підготовка та проведення засідань комісії виконавчого 

комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій. 

Комісія виконавчого комітету міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

(ТЕБ та НС). 

згідно з планом 

роботи комісії, 

щомісяця 

2-га середа 

протягом року 

11. Розроблення Плану цивільного захисту Білоцерківської 

міської територіальної громади на особливий (в новій редакції). 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, спеціалізовані 

служби ЦЗ громади, підприємства життєзабезпечення 

громади (за згодою), відділ оборонно-мобілізаційної роботи 

Білоцерківської міської ради, Білоцерківське РУ ГУ ДСНС 

України у Київській області (за згодою). 

до 25 серпня 
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12. Розроблення Положення про консультаційні пункти з 

питань цивільного захисту в Білоцерківській міській 

територіальній громаді. 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, УНС та 

ЦЗН Білоцерківської міської ради. 
до 01 березня 

13. Уточнення та корегування  Плану евакуації населення 

Білоцерківської міської територіальної громади. 

Комісія міської ради з питань евакуації, УНС та ЦЗН 

Білоцерківської міської ради. 
до 10 березня 

14. Уточнення зон затоплення на території громади у разі 

руйнування греблі Верхнього Білоцерківського 

(Глибочанського) водосховища, перелік і адреса житлових і 

інших будівель, кількість населення, яке потрапляє до зон 

затоплення. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. 

 

до 28 лютого 

15. Уточнення та корегування Плану реагування на 

надзвичайні ситуації, що спричинені руйнуваннями будівель і 

споруд. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, спеціалізована 

інженерна служба. 
до 30 травня 

16. Уточнення та корегування Плану реагування на 

надзвичайні ситуації, що спричинені погодними умовами 

осінньо-зимового періоду. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, спеціалізована 

комунально-технічна служба. 
до 28 жовтня 

17. Уточнення та корегування Плану реагування на 

надзвичайні ситуації, що спричинені аваріями на магістральній 

мережі «ТЕЦ – місто). 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, спеціалізована 

комунально-технічна служба, КП БМР 

«Білоцерківтепломережа». 

до 30 вересня 

18. Уточнення та корегування Плану реагування на 

надзвичайні ситуації, що спричинені аваріями на об’єктах 

централізованого водопостачання. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, спеціалізована 

комунально-технічна служба, ТОВ «Білоцерківвода» (за 

згодою). 

до 24 червня 

19. Уточнення відомостей щодо:    

19.1. переліку суб’єктів господарювання, що продовжують 
провадити свою діяльність в особливий період;   

Управління економіки Білоцерківської міської ради, відділ  
оборонно-мобілізаційної роботи Білоцерківської міської 
ради, УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради. 

до 25 серпня 

19.2. зон прогнозованого ураження внаслідок вибуху 
вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на складах 
озброєння, боєприпасів і компонентів ракетного палива 
Збройних Сил; 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, Білоцерківське РУ 
ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), в/ч А 
2167(за згодою), в/ч А 2791 (за згодою). 

до 25 грудня 

19.3. уточнення переліку хімічно небезпечних об’єктів, що 

знаходяться на території громади, зон можливого ураження, а 

також підприємств, розташованих в зонах можливого хімічного 

забруднення навколо них, ведення відповідних обліків. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, Білоцерківське РУ 
ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), 
керівництво ХНО (за згодою). 

червень-липень 
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Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням  
органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області 

1. Прийняття участі в організації та проведенні 
регіонального командно-штабного навчання з органами 
управління та силами цивільного захисту територіальної 
підсистеми ЄДСЦЗ КО (з визначенням стану готовності до 
виконання завдань цивільного захисту в мирний час та в 
особливий період) під керівництвом ДСНС України.  

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, УНС та 
ЦЗН Білоцерківської міської ради, спеціалізовані служби ЦЗ. 

листопад 

2. Підготовка та  проведення штабних тренувань з міською 

ланкою ТП ЄДС ЦЗ Київської області за темами: 

 
 

 

2.1 «Робота керівного й особового складу збірного пункту 

евакуації (ЗПЕ) по прийому евакуйованого населення і 

відправленню його в місця безпечного розміщення у разі 

виникнення надзвичайної ситуації»; 

Керівник ЦЗ, комісія виконавчого комітету міської ради з 
питань ТЕБ і НС, комісія виконавчого комітету міської ради з 
питань евакуації, начальники спеціалізованих служб ЦЗ, УНС 
та ЦЗН Білоцерківської міської ради, Білоцерківське РУ ГУ 
ДСНС України у Київській області (за згодою), керівники 
підприємств, установ та організації (за згодою). 

квітень - травень 

(орієнтовно 

27квітня) 

 

2.2. «Дії керівного складу і сил цивільного захисту громади у 

разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок пошкодження 

труби магістральної мережі теплопостачання «ТЕЦ – місто» в 

умовах низької температури повітря та сильного снігопаду». 

вересень 

(орієнтовно 28 

вересня) 

 

3. Організація та проведення у навчальних закладах, на базі 

яких розгортаються приймальні пункти евакуації (ППЕ), 

практичного заняття за темою «Робота керівного й особового 

складу приймального евакуаційного пункту по прийманню, 

розміщенню і всебічному забезпеченню евакуйованого 

населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій», 

уточнення робочих документів ППЕ, перевірка їх стану. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради , УНС 
та ЦЗН Білоцерківської міської ради, керівний склад 
навчальних закладів. 
 

1 півріччя за 

графіком УОН 

Білоцерківської 

міської ради 

4. Організація та проведення у дошкільних навчальних 

закладах, на базі яких розгортаються пункти безпечного 

розміщення (ПБР), практичного заняття за темою «Робота 

керівного й особового складу пункту безпечного розміщення по 

прийманню, розміщенню і всебічному забезпеченню матерів з 

малими дітьми з-поміж населення громади, яке евакуйоване із 

зони ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації», 

уточнення робочих документів ПРБ, перевірка їх стану. 

УОН Білоцерківської міської ради, УНС та ЦЗН 

Білоцерківської міської ради, керівний склад дошкільних 

навчальних закладів. 

 

1 півріччя за 

графіком УОН 

Білоцерківської 

міської ради 
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5.Участь в здійсненні комплексу заходів із запобігання 

виникненню: 
  

5.1 пожеж у природних екосистемах, сільськогосподарських 

угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-

заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості 

протягом пожежонебезпечного періоду; 

Білоцерківська міська рада, УНС та ЦЗН Білоцерківської 
міської ради, державне підприємство «Білоцерківське лісове 
господарство» (за згодою), Білоцерківське РУ ГУ ДСНС 
України у Київській області (за згодою).  

лютий-квітень 

5.2 нещасних випадків з людьми на водних об’єктах;  

Білоцерківська міська рада, ДЖКГ Білоцерківської міської 
ради, УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за 
згодою), КРВС «БЦ рятувальна станція» (за згодою), 
рятувальна станція «Олександрія» (за згодою). 

до 31 травня 

5.3 надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-

зимового періоду на підприємствах: 

  

5.3.1. паливо-енергетичного комплексу;  

Білоцерківська міська рада, ДЖКГ Білоцерківської міської 
ради, УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, КП 
Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» (за 
згодою),  Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській 
області (за згодою). 

жовтень-грудень 

5.3.2 житлово-комунального господарства та об’єктах 

соціальної сфери та інфраструктури. 

Білоцерківська міська рада, ДЖКГ Білоцерківської міської 
ради, УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за 
згодою). 

жовтень-грудень 

6. Проведення інструктажів з питань цивільного захисту, 

пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. 
Підприємства, установи, заклади громади (за згодою). 

 

під час прийняття 

на роботу  та не 

менше 1-го разу на 

рік 

7. Організація та проведення тренувань персоналу підприємств, 

установ, закладів у діях на випадок пожежі (протипожежні 

тренування). 

Підприємства, установи, заклади громади (за згодою). 
протягом року, 

згідно з графіками 

тренувань 

8. Організація та проведення тренувань персоналу підприємств, 

установ, закладів, які розташовані на території громади у діях на 

випадок пожежі з проведенням практичних заходів з евакуації із 

небезпечних зон та гасінням  пожеж. 

У навчальних закладах, у лікувальних установах та інших 

об'єктах з масовим перебуванням людей. 

Підприємства, установи, заклади громади (за згодою). 

протягом року, 

згідно з графіками 

тренувань 
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9. Підготовка та проведення на потенційно-небезпечних 

об’єктах (ПНО) тренувань згідно з планами локалізації і 

ліквідації наслідків аварій (ПЛіЛНА). 

Керівництво  ПНО (за згодою). 

протягом року, 

згідно з графіками 

тренувань ПНО 

10. Планування та організація підготовки, надання методичної 

допомоги у підготовці й проведенні на суб’єктах 

господарювання що розміщені на території громади навчань, 

тренувань у кількості: 

спеціальних об’єктових  навчань        – 9; 

спеціальних об’єктових тренувань     – 33; 

об’єктових тренувань                         –62; 

протипожежних тренувань                – 476; 

тренувань згідно ПЛіЛНА                 –138; 

днів ЦЗ в навчальних закладах          – 44; 

тижнів безпеки дитини                        – 46. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, Білоцерківський 

РВ ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), 

підприємства, установи, заклади громади (за згодою). 

 

протягом року 

згідно з графіками 

тренувань 

11. Надання методичної допомоги в організації й проведенні,  

контроль за якістю та своєчасною підготовкою і проведенням 

згідно з поданими графіками в проведенні спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту 

суб’єктами господарювання громади: 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, Білоцерківський 

РВ ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою). 

протягом року 

згідно з графіками 

тренувань 

Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру 

1. Прийняття участі у перевірці діяльності щодо виконання 
вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань 
техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і 
діяльності аварійно-рятувальних служб під час комплексної 
перевірки Київської області комісією ДСНС України.  

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, УНС та 
ЦЗН Білоцерківської міської ради.  
 

квітень 

2. Організація та проведення перевірок Білоцерківської міської 

ради  та її виконавчих органів, підприємств, установ та 

організацій громади щодо стану готовності: 

 

 

2.1 до пропуску льодоходу, повені та паводків; 

Білоцерківська міська рада, ДЖКГ Білоцерківської міської 
ради, УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за 
згодою). 

лютий – березень 
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2.2 місць масового відпочинку та оздоровлення населення; 

Білоцерківська міська рада, ДЖКГ Білоцерківської міської 
ради, УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за 
згодою). 

травень – червень 

2.3 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах ; 

Білоцерківська міська рада, ДЖКГ Білоцерківської міської 
ради, УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за 
згодою). 

травень – червень 

2.4 закладів освіти до 2022—2023 навчального року. 
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за 
згодою). 

липень 

3. Перевірки стану готовності місцевої автоматизованої 
системи централізованого оповіщення, спеціальних, локальних 
та об’єктових систем оповіщення із включенням електросирен 
та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома 
населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту 
через засоби масової інформації. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, дільниці ядра 
мережі та об’єктів зв’язку № 225/3 цеху ядра мережі №2 
Київської міської філії (КМФ) АТ «Укртелеком» (за згодою), 
підприємства, установи та організації (за згодою). 

листопад 

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. Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність 
яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, в 
навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Київської області (далі НМЦ ЦЗ та БЖД 
Київської області) (забезпечено потребу у навчанні 190 осіб) 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, підприємства, 
установи та організації (за згодою). 

до 25 грудня 

2. Надання методичної допомоги керівникам і працівникам з 

питань цивільного захисту суб’єктів господарювання (СГ) 

громади у розробленні, уточненні й корегуванні Планів 

реагування на надзвичайні ситуації та Інструкцій щодо дій 

персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, Білоцерківське РУ 
ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою). 
 
 
 

до 30 квітня 

3. Надання методичної допомоги в удосконаленні навчально-

матеріальної бази й пропаганди ЦЗ підприємствам, організаціям, 

установам громади. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, Білоцерківське РУ 
ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), 
навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Київської області (за згодою). 

протягом року 

4. Організація та проведення:   

4.1. занять з керівниками та диспетчерами хімічно небезпечних 

об’єктів (ХНО) щодо організації та здійснення заходів 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, керівний і 
диспетчерський склад ХНО (за згодою), Білоцерківське РУ квітень 
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цивільного захисту; ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), 
навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Київської області (за згодою). 

4.2 навчальних зборів з працівниками (фахівцями) з питань 
цивільного захисту установ, організацій щодо реалізації заходів 
із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у 
мирний час та в особливий період;  

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за 
згодою),навчально-методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Київської області (за згодою).  

до 23грудня 

4.3 Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності, Тижня безпеки дитини в закладах загальної 
середньої, та дошкільної освіти; 

УОН Білоцерківської міської ради, УНС та ЦЗН 
Білоцерківської міської ради, Білоцерківське РУ ГУ ДСНС 
України у Київській області (за згодою). 

до15 грудня 

4.4. Просвітницької роботи серед населення із запобігання 
виникненню:  

 
 

4.4.1. надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними 
інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними 
захворюваннями (отруєннями); 

УОН Білоцерківської міської ради, управління охорони 
здоров’я Білоцерківської міської ради (УОЗ Білоцерківської 
міської ради),УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради, 
відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю 
Білоцерківської міської ради, місцеві засоби масової 
інформації (за згодою), Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України 
у Київській області (за згодою), навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської 
області (за згодою). 

до15 грудня 

4.4.2. пожеж в екосистемах; 

УОН Білоцерківської міської ради, УНС та ЦЗН 
Білоцерківської міської ради, відділ інформаційних ресурсів 
та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради, 
місцеві засоби масової інформації (за згодою), Білоцерківське 
РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) 

до15 грудня 

4.5.  заходів щодо популяризації культури безпеки 
життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення 
шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських 
змагань, фестивалів, навчально-тренувальних зборів і організації 
навчальних таборів; 

Білоцерківська міська рада, УОН Білоцерківської міської 
ради, управління з питань молоді та спорту Білоцерківської 
міської ради, Білоцерківський міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, УНС та ЦЗН Білоцерківської 
міської ради, відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з 
громадськістю Білоцерківської міської ради, місцеві засоби 
масової інформації (за згодою), Білоцерківське РУ ГУ ДСНС 
України у Київській області (за згодою). 

до15 грудня 

4.6. громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та 
«Герой-рятувальник року». 

протягом року 

5.  Створення циклу тематичних телепередач та радіопередач, 
соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з 
урахуванням потреб осіб з інвалідністю 

протягом року 

Підготовка та подання квартальних, піврічних та річних звітів, доповідей, донесень до Департаменту цивільного захисту, оборони та 

взаємодії з правоохоронними органами Київської облдержадміністрації (далі - ДЦЗО ВЗПО Київської ОДА) 
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Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1. Підготовка та подання до ДЦЗО ВЗПО Київської ОДА  

звітів, донесень,  що передбачені табелем термінових і 

строкових донесень з питань ЦЗ. 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради. 

до 31 березня, 

30 червня, 

30 вересня, 

31 грудня 
2. Підготовка та подання до ДЦЗО ВЗПО Київської ОДА  

звітів, донесень, які не передбачені табелем термінових 
донесень: 

  

2.1. щоквартальні звіти про нещасні випадки невиробничого 

характеру у Білоцерківській міській територіальній громаді; 
УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради. 

до  05 квітня,  

05 липня, 

05 жовтня, 

31 грудня 

2.2. про виконання плану основних заходів цивільного захисту 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ  Київської області на 2022 

рік (розпорядження голови КОДА від  19.01.2022 р. № 22); 

 
УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради. 

 

до 

05 липня 2022року, 

15 січня 2023року 

2.3. про хід проведення технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту, які не були проведені до 31.12.2020 

року; 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради. 
 

щоквартально 

до 20 числа 

останнього місяця 

2.4. заявки на функціональне навчання за державним 

замовленням та на договірних умовах керівного складу та 

фахівців у сфері цивільного захисту на Білоцерківських 

територіальних курсах навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області 

на 2023 рік; 

 
 
УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради. 
 

до 30 вересня 

 

2.5. піврічні звіти про виконання плану першочергових заходів 

з профілактики травматизму невиробничого характеру. 

 

УНС та ЦЗН Білоцерківської міської ради. 
 

до 

01 липня, 

31 грудня 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради      Анна ОЛІЙНИК 
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