
  

 

 

 

П  Л  А  Н 

основних заходів з підготовки цивільного захисту 

міста на 2021 рік 

 

№ 

з/п Заходи Термін 

проведення 
Залучаються 

 

Відмітка про 

виконання 
І. ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ  ДСНС, МО, СБ УКРАЇНИ 

1. Участь в перевірці відповідно до Закону України 

«Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» 

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 

За планом ДСНС 

Листопад 

Виконавчий комітет міської ради, 

спеціалізовані служби цивільного 

захисту міста, підприємства, установи 

та організації 

 

2. Участь в тактико-спеціальних і командно-штабних 

навчаннях з анти терористичної тематики За планом СБУ Члени оперативної групи 
 

3. Участь у командно-штабних навчаннях та 

тренуваннях з територіальної оборони За планом 

Міноборони 
Члени штабу територіальної оборони 

 

ІІ. ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ КЕРІВНИКОМ ОБЛАСНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДСЦЗ 

1. Участь в зборі керівного складу ЦЗ області, міст, 

районів з питання про підсумки роботи у 2020 році 

та визначення основних завдань на 2021 рік 

Лютий 

 
Керівний склад ЦЗ міста 

 

2. Участь в нараді щодо техногенного та 

протипожежного захисту закладів освіти та 

підготовки до навчального 2021/2022 року 
Травень 

 

Начальник відділу освіти 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення виконкому 

від 30.12.2020р.  №   
 



3. Участь в нараді з питань протипожежного захисту 

лісів, торф’яників та сільгоспугідь у весняно-літній 

пожежонебезпечний період 

Травень Керівний склад ЦЗ міста 
 

4. Участь у перевірках стану готовності до: 

- пропуску весняної повені та дощових паводків у 

2021 році; 

- протипожежного захисту лісів, торфовищ і 

сільгоспугідь у весняно-літній період 2021 року; 

- виконання завдань у складних умовах осінньо-

зимового періоду; 

- місць масового відпочинку населення на водних 

об’єктах 

Лютий – березень 

 

 

Квітень-травень 

 

Вересень – 

жовтень 

Травень - червень 

 

Виконавчий комітет міської ради, 

спеціалізовані служби цивільного 

захисту міста, об’єкти житлово-

комунального господарства та 

життєзабезпечення, підприємства, 

установи та організації 

 

5.    Участь у перевірках стану готовності комунальних, 

об’єктових аварійно-рятувальних служб і 

формувань до дій за призначенням 

Березень – червень 

 

Аварійно-рятувальні служби та 

формування 

 

6. Участь у перевірках стану техногенної та пожежної 

безпеки об’єктів з високим ступенем прийнятого 

ризику 

За окремим планом 
Об’єкти з високим ступенем 

прийнятого ризику 

 

7. Участь у перевірках засобів оповіщення та зв’язку 

системи оповіщення області 

Щомісячно згідно 

з окремим 

графіком 

Дільниця Мережі Доступу № 321/6            

м. Коростень 

 

8. Участь у комплексній перевірці системи 

оповіщення ЦЗ 
Листопад 

Дільниця Мережі Доступу № 321/6            

м. Коростень 
 

9. Участь у  перевірці протипожежного стану закладів 

освіти та їх готовності до 2021/22 навчального року 
Липень-серпень Відділ освіти  

ІІІ. ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ КЕРІВНИКОМ МІСЬКОЇ ЛАНКИ ОБЛАСНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДСЦЗ 

Збори та наради керівного складу цивільного захисту міста 

1. Методична нарада керівного складу ЦЗ міста щодо 

підсумків підготовки у 2020 році та основні 

завдання на 2021 рік 

 

Січень 

Відділ з питань ЦЗ, начальники  

спеціалізованих служб ЦЗ та керівники 

об’єктів господарської діяльності 

 

Навчання і тренування з питань цивільного захисту 

1. Функціональне навчання (перепідготовка) керівного 

складу і фахівців в навчально методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Житомирської області 

За окремим планом Відповідні посадові особи і фахівці на 

яких розповсюджується дія законів у 

сфері ЦЗ  

 

 



2. Проведення «Тижня безпеки дитини» 12-16.04 Відділ освіти, дошкільні навчальні 

заклади міста 

 

3. Проведення «Дня цивільного захисту» в 

загальноосвітніх школах, навчально-виховних 

комплексах, гімназіях, ліцеї, колегіумі: 

- показовий (на базі загальноосвітньої школи № 8); 

- загальний 

 
 
 

 

16.04 

23.04 

Відділ з питань ЦЗ, Коростенський 

міськрайонний відділ управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Житомирській 

області (далі - МРВ УДСНС),                 

Коростенський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

Житомирській області (далі - 

Коростенський відділ поліції), 

комунальне некомерційне підприємство 

«Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської ради» 

(далі - ЦМЛ), відділ освіти 

 

4. Проведення тактичних навчань з відпрацювання дій 

пожежно-рятувальних підрозділів на випадок 

виникнення пожеж на вибухо-пожежонебезпечних 

об’єктах міста 

За окремим 

графіком 

 МРВ УДСНС, підприємства, установи, 

організації власники потенційно 

небезпечних об’єктів 

 

5. Організація і проведення практичних тренувань з 

евакуаційними органами міста 

Травень, 

листопад 

Відділ з питань ЦЗ, міська та об’єктові 

комісії з питань евакуації 

 

Перевірки стану цивільного захисту, готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням 

1. Перевірка системи оповіщення керівного складу  

цивільного захисту міста Коростеня «ALARM DTR»  

 

Щоп’ятниці Відділ з питань  

2. Перевірка стану техногенної та пожежної безпеки 

на хімічно-небезпечних підприємствах 

Квітень МРВ УДСНС, ККП «Водоканал»  

3. Перевірка стану техногенної та пожежної безпеки 

вибухонебезпечних об’єктів 

Травень МРВ УДСНС, вибухонебезпечні 

об’єкти 

 

4. Перевірка готовності до дій за призначенням 

міської комунальної рятувальної служби на воді 

Травень 

Листопад 

Відділ з питань ЦЗ, міська комунальна 

рятувальна служба на воді 

 

5. Огляд – конкурс на кращу навчально-матеріальну 

базу об’єктів господарської діяльності міста 

Вересень Спільна комісія: МРВ УДСНС,                 

відділу з питань ЦЗ                                        

 

 

 



6. Перевірка консультаційного пункту при КВЖРЕП 1 04.09 Спільна комісія: МРВ УДСНС,                 

відділу з питань ЦЗ, УЖКГ, 

Коростенських курсів ЦЗ та БЖД                        

(ІІІ категорії)                                       

 

7. Перевірка стану утримання та експлуатації захисних 

споруду ЦЗ 

Протягом року 
(за окремим графіком) 

Суб’єкти господарювання, 

балансоутримувачі захисних споруд ЦЗ                                          

 

8. Перевірка готовності підприємств, установ та 

організацій до: 

- пропуску весняної повені, дощових паводків та 

льодоходу; 

- роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

 
 

Лютий 

 

Жовтень 

Відділ з питань ЦЗ, управління ЖКГ, 

МРВ УДСНС, підприємства, установи 

та організації 

 

9. Перевірка стану техногенної та пожежної безпеки 

закладів культури, освіти, медицини, спорту, ринків, 

гуртожитків, культових закладів та інших установ з 

масовим перебуванням людей 

Протягом року 
(за окремим графіком) 

МРВ УДСНС  

Інші заходи з підвищення готовності до виконання завдань за призначенням 

1. Підготовка та проведення засідань міської комісії з 

питань ТЕБ і НС, контроль виконання прийнятих 

рішень 

Згідно плану 

роботи комісії 

Члени комісії ТЕБ і НС  

2. Продовження роботи з організації діяльності 

добровільних пожежних формувань 

Протягом року 

 

МРВ УДСНС, відділ з питань ЦЗ, 

підприємства, установи та організації 

 

3. Розробити графік проведення перевірок технічного 

стану та порядку використання захисних споруд ЦЗ 

комунальної власності на 2021 рік 

Січень Відділ з питань ЦЗ  

4. Підготовка та проведення засідань міської комісії з 

питань подальшого використання захисних споруд 

ЦЗ для господарських, культурних та побутових 

потреб 

Згідно плану 

роботи комісії 

Члени комісії  

5. Доопрацювання Плану цивільного захисту на 

особливий період 

ІІІ квартал Відділ з питань ЦЗ  

6. Доопрацювання Плану евакуації населення, 

матеріальних і культурних цінностей відповідно до 

Методики планування заходів з евакуації, 

затвердженої наказом МВС України від 10.07.2017 

№ 579  

ІІ квартал Відділ з питань ЦЗ  



7. Доопрацювання Плану реагування на надзвичайні 

ситуації 

ІІ квартал Відділ з питань ЦЗ  

8. Забезпечення створення бази (сканкопій) розділів 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту в 

генеральному плані міста 

Протягом року Відділ містобудування та архітектури 

управління комунальної власності, 

містобудування, архітектури та 

земельних відносин 

 

9. Поповнення міського матеріального резерву Протягом року 
(згідно графіку 

накопичення) 

Відділ з питань ЦЗ 

 

 

ІV. ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ НАЧАЛЬНИКАМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦЗ ТА СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

1. Методична нарада  щодо підсумків підготовки у 

2020 році та основні завдання на 2021 рік 

Лютий Керівний склад ЦЗ,                              

командири  формувань 

 

2. Методична нарада щодо підсумків підготовки в 

першому півріччі, коригування та визначення 

завдань на друге півріччя 

Липень Керівний склад ЦЗ,                              

командири  формувань 

 

3. Перевірка готовності до дій за призначенням  

формувань ЦЗ 

За планами 

керівників ЦЗ 

Особовий склад  формувань  

4. Утримання захисних споруд ЦЗ в готовності до 

прийняття людей 

Протягом року Підприємства, установи та організації 

власники захисних споруд 

 

5. Вивчення інструкції по правилам користування 

апаратурою П-160М 

Протягом                         

І кварталу 

Інспектори-чергові  

Коростенського відділу поліції 

 

6. Протипожежні тренування, як тренування з 

евакуації людей з елементами пожежегасіння 

2 рази на рік, 

за планами 

керівників ЦЗ 

Навчальні заклади, ЦМЛ, КНП 

ЦПМСД,  Коростенський геріатричний 

пансіонат, криті спортивні будівлі, 

культурно-просвітні та видовищні 

заклади, торгові підприємства (два 

поверхи та більше) 

 

7. Протипожежні тренування: 

- ККП «Водоканал»; 

 
 

- ПрАТ «Коростенський завод «Янтар»; 
 

 

- АЗС № 30 ТОВ «Джера - Ойл»; 

 

 

16 лютого 

17 серпня 
 

16 березня 

17 липня 
 

19 лютого 

23 липня 

Керівний та особовий склад  



- АЗС № 26 ТОВ «Джера - Ойл»; 
 

 

 

- АЗС № 1 ПП «Укрпалетсистем»; 

 
 

- АЗС № 2 ПП «Укрпалетсистем»; 

 
 

- АЗС № 1 ТОВ «НК Солар»; 
 

 

- АЗС № 2 ТОВ «НК Солар»; 

 
 

- АЗС № 08-06 «Жовтнева» ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ 

МАРКЕТ»; 
 

- АГНКС – 75 ТОВ «Фактор - нафтогаз»; 

 
 

- Нафтобаза ТОВ «Фаворит Ойл»; 

 
 

- Модульна АЗС ПрАТ «Коростенський завод 

МДФ»; 
 

- склад ПММ ПП «Укрпалетсистем»; 

 
 

- спеціалізована комунально-технічна і інженерна 

служба ЦЗ; 

 

- виробничий підрозділ станція Коростень;  
 

 

 

- ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних 

шпал»; 

 

23 лютого 

        22 липня 
 

05 березня 

11 серпня 
 

19 березня 

03 серпня 
 

23 березня 

10 серпня 
 

21 квітня 

17 вересня 
 

14 квітня 

20 вересня 
 

06 травня 

06 вересня 
 

17 травня 

15 жовтня 
 

07 червня 

10 листопада 
 

15 червня 

15 листопада 
 

12 березня 

20 серпня 

 

24 лютого 

28 вересня 

 

08 червня 

26 листопада 

 



- ПрАТ «Коростенський завод МДФ»; 

 

 

- спеціалізована служба енергетики ЦЗ; 

 

 

- спеціалізована протипожежна служба ЦЗ; 

 

 

- спеціалізована служба охорони громадського 

порядку ЦЗ; 

 

- спеціалізована служба зв’язку і оповіщення ЦЗ;  

 

 

- ТОВ «Твій хліб»; 

 

 

- АТ «Коростенський кар’єр»; 

 

 

- комунальна установа «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) міста Коростеня»; 

 

 

- спеціалізована медична служба; 

 

 

- спеціалізована служба торгівлі і харчування ЦЗ; 

 

 

- ПрАТ «Коростенський завод хімічного 

машинобудування; 

 

19 березня 

14 липня 

 

29 квітня 

24 вересня 

 

14 травня 

08 жовтня 

 

09 квітня 

15 жовтня 

 

30 березня 

20 жовтня 

 

29 червня 

09 листопада 

 

28 травня 

22 листопада 

 

06 квітня 

06 липня 

 

 

 

19 лютого 

10 вересня 

 

12 лютого 

29 липня 

 

20 квітня 

12 листопада 

 



- ТОВ «Автосвіт ЛТД»; 

 

 

- Державна установа  «Коростенська виправна 

колонія (№ 71)»; 

 

- Центр поштового зв’язку № 2; 

 

 

- Коростенське відділення АТ «Житомиргаз»; 

 

 

- АТ фірма «Арсанія»»; 
 

 

- комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Коростенської міської ради»; 
 

- ПрАТ «Трубний завод «Трубосталь»; 

 
 

- комунальне некомерційне підприємство 

«Обласний міжрайонний діагностичний центр у                 

м. Коростень» Житомирської обласної ради; 
 

- ПО «Коростенський кооперативний  ринок».  

 

- комунальне некомерційне підприємство 

«Коростенська центральна міська лікарня 

Коростенської міської ради». 

10 червня 

14 вересня 

 

25 лютого 

04 серпня 

 

22 червня 

16 листопада 

 

26 травня 

10 жовтня 

 

23 березня 

08 вересня 
 

14 червня 

19 жовтня 

 
 

10 лютого 

20 липня 
 

18 травня 

28 жовтня 

 
 

09 березня 

17 вересня 

13 квітня 

21 вересня 

8. Протиаварійні тренування, що передбачені 

планами локалізації і ліквідації аварій:  

- ККП «Водоканал»; 

- ПрАТ «Коростенський завод «Янтар»; 

- АЗС № 30 ТОВ «Джера - Ойл»; 

- АЗС № 26 ТОВ «Джера - Ойл»; 

 

 

17 вересня 

11 червня 

16 червня 

25 травня 

Керівний та особовий склад  



- АЗС № 1 ПП «Укрпалетсистем»; 

- АЗС № 2 ПП «Укрпалетсистем»; 

- АЗС № 1 ТОВ «НК Солар»; 

- АЗС № 2 ТОВ  «НК Солар»; 

- АЗС № 08-06 «Жовтнева» ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ 

МАРКЕТ»; 

- АГНКС – 75 ТОВ «Фактор - нафтогаз»; 

- Нафтобаза ТОВ «Фаворит Ойл»; 

- Модульна АЗС ПрАТ «Коростенський завод 

МДФ»; 

- склад ПММ ПП «Укрпалетсистем».  

14 квітня 

17 червня 

29 березня 

12 травня 

05 червня 

 

11 вересня 

14 липня 

07 вересня 

 

26 травня 

9. Проведення спеціальних  навчань, тренувань: 

Спеціальні об’єктові навчання: 

- спеціалізована медична служба; 

- спеціалізована служба торгівлі і харчування ЦЗ; 

- ККП «Водоканал»; 

- ПрАТ «Коростенський завод хімічного 

машинобудування; 

- ТОВ «Автосвіт ЛТД»; 

- Державна установа  «Коростенська виправна 

колонія (№ 71)»; 

- Центр поштового зв’язку № 2; 

- Коростенське відділення АТ «Житомиргаз»; 

- АТ фірма «Арсанія»»; 

- ПрАТ «Трубний завод «Трубосталь»; 

- комунальне некомерційне підприємство 

«Обласний міжрайонний діагностичний центр у                 

м. Коростень» Житомирської обласної ради; 

- комунальна установа «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) міста Коростеня»; 

- комунальне некомерційне підприємство 

«Коростенська центральна міська лікарня 

Коростенської міської ради»; 

 

 

 

21 жовтня 

24 червня 

18 лютого 

22 квітня 

 

17 червня 

23 вересня 

 

07 жовтня 

20 травня 

25 березня 

25 червня 

13 травня 

 

 

18 березня 

 

 

15 квітня 

 

 

 

Керівний та особовий склад  



- комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Коростенської міської ради». 

Спеціальні об’єктові тренування:  

- спеціалізована служба енергетики ЦЗ; 

- спеціалізована протипожежна служба ЦЗ; 

- спеціалізована служба охорони громадського 

порядку ЦЗ; 

- спеціалізована служба зв’язку і оповіщення ЦЗ;  

- спеціалізована комунально-технічна і інженерна 

служба ЦЗ; 

- ПрАТ «Коростенський завод «Янтар»; 

- виробничий підрозділ станція Коростень;  

- ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних 

шпал»; 

- ПрАТ «Коростенський завод МДФ»; 

- ТОВ «Твій хліб»; 

- АТ «Коростенський кар’єр»; 

- ПО «Коростенський кооперативний  ринок»;  

- комунальне виробничо-господарське підприємство 

- комунальне виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство № 1; 

- комунальне підприємство Теплозабезпечення.  

29 вересня 

 

 

 

08 липня 

27 травня 

22 липня 

 

26 серпня 

08 квітня 

 

16 вересня 

25 лютого 

16 червня 

 

11 березня 

12 серпня 

11 листопада 

24 вересня 

26 жовтня 

18 листопада 

 

23 лютого 

 

 

 

    Керуючий справами виконкому                                                                   Андрій ОХРІМЧУК 


