
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

 

З метою належної організації та виконання заходів цивільного захисту на 

території Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до п.4 ч.2 

ст.19 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 Положення про Єдину 

державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.01.2014 року №11, розпорядження Закарпатської 

обласної військової адміністрації від 07.06.2022 року №248 «Про затвердження 

плану основних заходів цивільного захисту Закарпатської області на 2022 рік»,  

розпорядження Мукачівської районної військової адміністрації від 14.06.2022 

року №70 «Про план основних заходів цивільного захисту Мукачівського 

району на 2022 рік», керуючись п.п. 1, 20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком до цього 

розпорядження.  

2. Керівникам структурних підрозділів Мукачівської міської ради 

забезпечити виконання плану у межах повноважень. 

3. Керівникам підприємств, організацій та установ на території 

Мукачівської міської територіальної громади розробити відповіді плани 

основних заходів цивільного захисту на 2022 рік. 

4. Відділу  з  питань  надзвичайних  ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради забезпечити подання до Мукачівської 

районної військової адміністрації узагальненої інформації про виконання плану 

заходів у першому півріччі – до 01 липня 2022 року, за рік – до 10 січня 2023 

року. 

5. Контроль  за  виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                            Андрій БАЛОГА 



       

Додаток до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

_____________№ _____ 
 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Мукачівської міської територіальної громади  на 2022 рік 

№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні за виконання 

Строки 

виконання 

І. Заходи щодо удосконалення ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Мукачівської міської територіальної громади 

1. 

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

приведення захисних споруд (сховищ, протирадіаційних 

укриттів, споруд подвійного призначення, найпростіших 

укриттів) цивільного захисту в готовність до 

використання за призначенням 

Управління міського господарства Мукачівської міської ради; 

Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради; КНП «Мукачівська ЦРЛ»; Мукачівське РУ ГУДСНС України 

в Закарпатській області (за згодою); суб’єкти господарювання – 

балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за 

згодою); старости старостинських округів; 

контроль за виконанням – відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради 

Протягом 

року 

 

2. 

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 у них із урахуванням доступності таких 

споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення, а також стан їх готовності до 

використання за призначенням. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради; старости старостинських 

округів; Мукачівське районне управління Головного управління 

ДСНС України в Закарпатській області (за згодою),  суб’єкти 

господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного 

захисту (за згодою) 

Протягом 

року 

 

3. 

Створення та поповнення фонду захисних споруд 

цивільного захисту, зокрема шляхом обстеження та 

взяття на облік підземних, наземних будівель і споруд, з 

метою встановлення можливості щодо їх використання 

для укриття населення як  найпростіших укриттів 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради; Мукачівське РУ ГУ ДСНС 

України в Закарпатській області (за згодою),  суб’єкти 

господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного 

захисту (за згодою) 

Протягом 

року 
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№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні за виконання 

Строки 

виконання 

4. Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту Підприємства, установи та організації (за згодою) 
До 

25 грудня 

5. 

Уточнення відомостей щодо переліку суб’єктів 

господарювання, що продовжують свою діяльність в 

особливий період 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради 
За потреби 

6. 

Розроблення (коригування): 

плану реагування на надзвичайні ситуації; 

плану цивільного захисту на особливий період. 

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради 

ІІІ-ІV  

квартал 

7. 

Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 

автоматизованих систем раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

населення у зонах можливого ураження і персоналу 

таких об’єктів 

Мукачівське РУ ГУДСНС України в Закарпатській області (за 

згодою); керівники об’єктів підвищеної небезпеки (за згодою) 

Протягом 

року 

8. 

Забезпечення функціонування автоматизованих систем 

централізованого оповіщення на території Мукачівської 

міської територіальної громади 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради;  керівники підприємств, установ, 

організацій (за згодою) 

Протягом 

року 

ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

9. 

Проведення об’єктових тренувань із питань цивільного 

захисту в закладах загальної середньої та дошкільної 

освіти: 

Управління освіти. культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської рада: навчально-консультативний пункт цивільного 

захисту м.Мукачева; Мукачівське районне управління Головного 

управління ДСНС України в Закарпатській області (за згодою) 

За окремим 

планом 

10. 
Здійснення комплексу заходів із запобігання 

виникненню: 
  

 

1) пожеж у природних екосистемах, на  

сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на 

територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та 

інших відкритих ділянках місцевості протягом 

пожежонебезпечного періоду 

Мукачівське РУ ГУ ДСНС України в Закарпатській області (за 

згодою),  ДП „Мукачівське лісове господарство” (за згодою), 

Мукачівське РУП ГУНП в Закарпатській області (за згодою) 

ІІ-ІІІ квартал 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23
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№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні за виконання 

Строки 

виконання 

 
2) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-

зимового періоду на підприємствах: 
  

 паливно-енергетичного комплексу 

Мукачівське РУ ГУ ДСНС України в Закарпатській області (за 

згодою),  підприємства, установи, організації паливно-

енергетичного комплексу (за згодою) 

Жовтень - 

грудень 

 
житлово-комунального господарства і об’єктах 

соціальної сфери та інфраструктури 

Мукачівське РУ ГУ ДСНС України в Закарпатській області (за 

згодою), підприємства, установи, організації житлово-

комунальної та соціальної сфери (за згодою) 

 

Жовтень – 

грудень 

ІІІ. 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 

12. 

Організація та проведення перевірок, відповідних 

заходів державного нагляду та контролю 

 

Мукачівське районне управління Головного управління ДСНС 

України у Закарпатській області (за згодою) 

 

За окремим 

рішенням 

ІV. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням  

заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

13. 

Проведення навчання керівного складу і фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією заходів 

цивільного захисту 

 

Навчально-консультативний пункт цивільного захисту 

м.Мукачева; підприємства, установи та організації (за згодою) 

До 

25 грудня 

14. 
Організація та проведення: 

 
  

 

1) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки дитини в закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти 

 

Управління освіти. культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської рада, Мукачівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській 

області (за згодою), навчально-консультативний пункт цивільного 

захисту м. Мукачева (за згодою) 

 

До 

15 грудня 
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№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні за виконання 

Строки 

виконання 

 
2) просвітницької роботи серед населення із запобігання 

виникненню: 
  

 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними 

інфекційними захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями (отруєннями) 

КНП «Мукачівська ЦРЛ», КНП "ЦПСМД Мукачівської міської 

ТГ", Мукачівське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області (за згодою), 

Мукачівська філія  ДУ  ,,Закарпатський обласний центр контролю 

та профілактики хвороб МОЗ України” (за згодою), Мукачівське 

РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), 

старости старостинських округів 

До 

15 грудня 

 пожеж в екосистемах 

Управління міського господарства Мукачівської міської ради; 

Мукачівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за 

згодою),  ДП ,,Мукачівське лісове господарство” (за згодою),  

лісофондоутримувачі, незалежно від форми власності та відомчої 

належності (за згодою),  підприємства, установи, організації 

житлово-комунальної та соціальної сфери (за згодою) старости 

старостинських округів 

До 

15 грудня 

15. 

Коригування переліку базових (опорних) пунктів із 

питань цивільного захисту загальноосвітніх та 

дошкільних закладів освіти 

Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради 
За потреби 

16. 

Надання консультаційної, методичної допомоги 

керівникам підприємств, установ та організацій в 

організації підготовки і проведення спеціальних 

об’єктових навчань (тренувань) із цивільного захисту 

Навчально-консультативний пункт цивільного захисту 

м.Мукачева 

Протягом 

року 

17. 

Надання консультаційної та методичної допомоги у 

забезпеченні консультаційних пунктів інформаційно-

довідковими куточками, посібниками, рекомендаціями, 

пам’ятками щодо дій населення під час виникнення 

можливих надзвичайних ситуацій, користування 

засобами захисту та надання домедичної допомоги 

(само- та взаємодопомоги) постраждалим 

Навчально-консультативний пункт цивільного захисту 

м.Мукачева, Мукачівське районне управління Головного 

управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) 

Протягом 

року 
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№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні за виконання 

Строки 

виконання 

V. Деякі заходи щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період 

18. 
Здійснення заходів з ліквідації наслідків воєнних дій на 

територіях, що зазнали впливу засобів ураження 

Мукачівське РУ ГУ ДСНС України в Закарпатській області (за 

згодою),  Мукачівський РЕМ (за згодою), Мукачівське відділення 

АТ „Закарпатгаз” (за згодою), інші підприємства та установи (за 

згодою); старости старостинських округів 

За потреби 

19. 

Визначення територій, що потребують проведення 

гуманітарного розмінування, маркування небезпечних 

ділянок, проведення очищення (розмінування) територій 

Мукачівське районне управління Головного управління ДСНС 

України у Закарпатській області (за згодою) 
За потреби 

20. 
Здійснення заходів щодо відновлення об’єктів критичної 

інфраструктури сфери життєзабезпечення населення 

Управління міського господарства Мукачівської міської ради, 

Мукачівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за 

згодою); установи, організації та підприємства (за згодою) 

За потреби 

21. 

Уточнення переліку інженерної техніки для її залучення 

до виконання заходів із ліквідації наслідків збройної 

агресії або проведення заходів цільової мобілізації 

Управління міського господарства Мукачівської міської ради, 

Мукачівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за 

згодою), Мукачівський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки (за згодою) 

ІІ квартал 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                                                                                                                                          Олександр ЛЕНДЄЛ 


