
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

28.01.2021                                                                                                   №  58-ОД 

 

Про затвердження плану основ-

них заходів цивільного захисту 

Сумської області на 2021 рік 

 
Відповідно до частини першої статті 6, статей 25, 36, 39 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», статей 19, 130 Кодексу цивільного 
захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
2020 р. № 1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного 
захисту на 2021 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня   
2017 р. № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності 
єдиної державної системи цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до 
дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження 
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», 
з метою організації та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 
готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Сумської області, її 
ланок до виконання завдань за призначенням, підготовку керівного складу і 
фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного 
захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій в 
області: 

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Сумської області 
на 2021 рік (далі – план заходів), що додається. 

2. Головам районних державних адміністрацій: 
1) розробити до 20 лютого 2021 року плани основних заходів цивільного 

захисту на підпорядкованій території на 2021 рік та забезпечити їх виконання; 

2) організувати та провести протягом січня 2022 року підбиття підсумків 

роботи у сфері цивільного захисту у 2021 році та визначення основних завдань 

на 2022 рік. 

Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад 

забезпечити виконання аналогічних заходів. 
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3. Структурним підрозділам Сумської обласної державної 

адміністрації, забезпечити виконання плану заходів. 

Рекомендувати територіальним органам міністерств, інших центральних 

органів   виконавчої   влади  у  Сумській  області,  підприємствам,  установам та 

організаціям забезпечити виконання плану заходів. 

4. Головам районних державних адміністрацій, структурним підрозділам 

Сумської обласної державної адміністрації, рекомендувати виконавчим 

комітетам сільських, селищних, міських рад, територіальним органам 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у Сумській області 

надати Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації інформацію про стан виконання плану заходів за перше 

півріччя – до 01 липня 2021 року, за рік – до 15 грудня 2021 року. 

5. Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації: 

1) надати до Сумської обласної державної адміністрації узагальнену 

інформацію про стан виконання  плану основних заходів  цивільного захисту  

за перше півріччя – до 10 липня 2021 року, за рік – до 10 січня 2022 року. 

2) надати Державній службі України з надзвичайних ситуацій 

узагальнену інформацію про стан виконання плану заходів за перше півріччя – 

до 12 липня 2021 року, за рік – до 10 лютого 2022 року. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                  Василь ХОМА  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації 

28 січня 2021 року № 58-ОД 
 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Сумської області на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 
Показники (індикатори) 

Виконання заходу 
 

 

1 2 3 4 5 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Організація проведення оцінки стану готовності 

до використання за призначенням захисних 

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 пересу-

ваються на кріслах колісних, мають порушення 

зору та слуху, оприлюднення інформації про 

місця розташування та стан готовності на 

офіційних веб-ресурсах владних повноважень 

усіх рівнів, а також іншими доступними 

способами 

Департамент цивільного за-

хисту населення Сумської 

обласної державної адмі-

ністрації, районні державні 

адміністрації, органи місце-

вого самоврядування (за 

згодою)  

25 грудня 

2021 року 

Визначено стан готовності не менш як 

95 відсотків споруд подвійного призна-

чення 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 веб-ресурсах 

суб’єктів владних повноважень усіх 

рівнів з позначенням їх доступності для 

зазначених маломобільних груп насе-

лення міжнародним символом доступ-

ності. 

2. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

приведення захисних споруд у готовність до 

використання за призначенням 

Районні державні адміні-

страції, органи місцевого 

самоврядування (за згодою)  

Протягом 

року 

Приведено в готовність до використання 

за призначенням не нижче 75 відсотків 

захисних споруд.  
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Звіт за результатами виконання ком-

плексу заходів подано до МВС України 

та ДСНС України для узагальнення та 

подальшого інформування Кабінету 

Міністрів України  

3. Забезпечення придбання засобів радіаційного та 

хімічного захисту для:  

1) персоналу радіаційних та хімічно небезпеч-

них об’єктів 

Підприємства, установи та 

організації (за згодою)  

25 грудня 

2021 року 

Виконано 100 відсотків від потреби 

2) працівників підприємств, розташованих у зоні 

можливого радіаційного та хімічного 

забруднення 

Підприємства, установи та 

організації (за згодою)  

25 грудня 

2021 року 

Виконано не менше 80 відсотків від 

потреби 

3) непрацюючого населення, яке проживає у  

зонах можливого радіаційного забруднення та 

прогнозованих  зонах хімічного забруднення  

Районні державні адмініс-

трації.  

Органи місцевого само-

врядування (за згодою)   

25 грудня 

2021 року 

У прогнозованих зонах хімічного заб-

руднення – не менше 50 відсотків пот-

реби та у зонах можливого радіаційного 

забруднення – 100 відсотків потреби 

4. Організація заходів цивільного захисту в 

новоутворених районах: 

1) утворення ланок територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 

Районні державні адмініс-

трації. 

Органи місцевого самовря-

дування (за згодою) 

ІІ квартал 

2021 року 

Утворено 100 відсотків ланок терито-

ріальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту, затверджено 

положення про них  

2) утворення (уточнення складу) сил цивільного 

захисту територіальної підсистеми єдиної дер-

жавної системи цивільного захисту (її ланки) 

(комунальних аварійно-рятувальних служб, 

територіальних формувань цивільного захисту, 

територіальних спеціалізованих служб 

цивільного захисту) 

Районні державні адмініс-

трації. 

Органи місцевого самовря-

дування (за згодою) 

ІІІ квартал 

2021 року 

Утворено відповідні сили цивільного 

захисту (ланки) територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту, затверджено поло-

ження про них 

 

3) утворення та забезпечення функціонування 

структурних підрозділів з питань цивільного 

захисту районних державних адміністрацій 

Районні державні адмініс-

трації    

 

І квартал 

2021 року 

 

Утворено та забезпечено функціонування 

відповідних структурних підрозділів з 

питань цивільного захисту, затверджено 
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положення про них 

 4) розроблення (коригування): 

планів реагування на надзвичайні ситуації та 

планів евакуації населення: 

області 

Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмініс-

трації 

ІІІ квартал 

2021 року 

Розроблено та затверджено (відкори-

говано) план реагування на надзвичайні 

ситуації області та план евакуації 

населення 

районів Районні державні адмініс-

трації.  

Органи місцевого самовря-

дування (за згодою) 

ІІ квартал   

2021 року 

Розроблено та затверджено (відкори-

говано) плани реагування  на надзвичайні 

ситуації районів та план евакуації 

населення 

планів цивільного захисту на особливий період: 

області 

Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмініс-

трації  

ІV квартал   

2021 року 

 

Розроблено та затверджено (відкориго-

вано) план цивільного захисту області на 

особливий період 

районів Районні державні адмініс-

трації.  

Органи місцевого самовря-

дування (за згодою) 

ІІІ квартал 

2021 року 

 

Розроблено та затверджено плани 

цивільного захисту районів на особливий 

період 

 

5) утворення місцевих  комісій з питань: 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичай-

них ситуацій 

Районні державні адмініс-

трації.  

Органи місцевого самовря-

дування (за згодою) 

І квартал 

2021 року 

Утворено місцеві комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та над-

звичайних ситуацій, евакуації. 

Затверджено  положення про них та пер-

сональний склад евакуації Районні державні адмініс-

трації.  

Органи місцевого самовря-

дування (за згодою)  

І квартал 

2021 року 

5. Організація створення на  об’єктах підвищеної 

небезпеки автоматизованих систем раннього 

виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій  та оповіщення населення в зонах 

можливого ураження  і персоналу таких об’єктів 

Органи місцевого самовря-

дування, до сфери управ-

ління яких належать об’єк-

ти підвищеної небезпеки, 

суб’єкти господарювання    

25 грудня 

2021 року 

Обладнано 15 відсотків об’єктів підви-

щеної небезпеки автоматизованими сис-

темами раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення 
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6. Надання методичної допомоги місцевим 

органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування щодо: 

1) організації заходів з евакуації у разі 

виникнення загрози збройних конфліктів (з 

районів можливих бойових дій у безпечні 

райони) з розгортанням органів з евакуації, 

практичним відпрацюванням заходів з опо-

віщення та евакуації населення і забезпечення 

публічної (громадської) безпеки та порядку в 

населених пунктах, транспортного забезпечення 

у Сумській області 

Департамент цивільного за-

хисту населення Сумської 

обласної державної адмініс-

трації, Департамент розвит-

ку інфраструктури Сумсь-

кої обласної державної ад-

міністрації, ГУНП в Сумсь-

кій області, органи міс-

цевого самоврядування (за 

згодою) 

Травень 

2021 року 

(за планом 

ДСНС 

України) 

 

 

 

 

 

Надано методичну допомогу. Місцеві 

органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування  та населення 

отримали практичні навички щодо 

здійснення оповіщення та евакуації у разі 

виникнення загрози збройних конфліктів 

(з районів можливих бойових дій у 

безпечні райони області) 

 

 2) підготовки до осінньо-зимового періоду Департамент житлово-ко-

мунального господарства  

та енергоефективності Сум-

ської обласної державної 

адміністрації, Департамент 

розвитку інфраструктури 

Сумської обласної держав-

ної адміністрації, Департа-

мент захисту довкілля та 

енергетики Сумської облас-

ної державної адміністрації, 

управління охорони здо-

ров’я Сумської обласної 

державної адміністрації     

Вересень- 

жовтень 

2021 року 

Забезпечено виконання підготовчих та 

ремонтних робіт в умовах осінньо-

зимового періоду 

 

7. Спільне тренування місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо організації заходів з 

евакуації у разі збройних конфліктів з 

Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмініс-

трації, Сумська районна 

 

 

 

 

Отримано органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування та 

населення практичні навички щодо здій-

снення оповіщення та евакуації у разі ви-
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1 2 3 4 5 

розгортанням органів з евакуації, практичним 

відпрацюванням заходів з оповіщення та 

евакуації населення і забезпечення публічної 

(громадської) безпеки та порядку в населених 

пунктах, транспортного забезпечення: 

Сумський район 

державна адміністрація, ор-

гани місцевого самовря-

дування (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

15-16 

квітня 2021 

року 

никнення загрози збройних конфліктів з 

районів можливих бойових дій у безпечні 

райони області 

8. Підтримання в готовності до застосування міс-

цевих систем централізованого оповіщення ор-

ганів управління цивільного захисту та насе-

лення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру  

Районні державні адмініс-

трації.  

Органи місцевого самовря-

дування (за згодою)  

Протягом 

2021 року 

Забезпечено 100 відсотків функціону-

вання місцевих систем централізованого 

оповіщення  

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням 

органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту 

9. Проведення: 

1) штабного тренування з органами управління 

цивільного захисту територіальних підсистем 

єдиної державної системи цивільного захисту (із 

залученням органів з евакуації) щодо 

переведення територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту з режиму 

функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період 

Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

 

25 

листопада 

2021 року 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьовано в ході проведеного штаб-

ного тренування взаємодію між органами 

управління цивільного захисту. Звіт про 

проведення заходу надіслано до ДСНС 

України.  

Проведено командно-штабні навчання. 

Звіт про проведення заходів надіслано до 

ДСНС України 

2) командно-штабних навчань: 

Конотопський район 

Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмініс-

трації, Конотопська та Ро-

менська районні державні 

адміністрації, органи місце-

15-17 

вересня 

2021 року 

Роменський район 20-22 

жовтня 

2021 року 
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вого самоврядування (за 

згодою), Управління ДСНС 

України у Сумській області 

3) штабне тренування з органами управління 

медичного захисту щодо запобігання та 

реагування на медико-біологічні надзвичайні 

ситуації природного характеру (епідемії) 

Керівник спеціалізованої 

медичної служби цивільно-

го захисту, Департамент ци-

вільного захисту населення 

Сумської обласної держав-

ної адміністрації, Навчаль-

но-методичний центр ци-

вільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Сумської 

області 

13 травня 

2021 року 

 

Проведено штабне тренування. Отримано 

практичні навички щодо запобігання та 

реагування на медико-біологічні над-

звичайні ситуації. Звіт надіслано до 

ДСНС України 

10. Здійснення комплексу заходів із запобігання 

виникненню: 

1) пожеж у лісах, на торфовищах та 

сільськогосподарських угіддях протягом 

пожежонебезпечного періоду 

Районні державні адмініс-

трації, органи місцевого са-

моврядування, підприємств-

ва, установи та організації 

відповідно до затверджених 

комплексних планів 

Квітень 

2021 року 

 

 

 

Затверджено розпорядчі документи та 

плани організаційних та практичних за-

ходів. Профілактичні заходи щодо забе-

зпечення пожежної безпеки у лісах, на 

торфовищах та сільськогосподарських 

угіддях виконано 

2) нещасних випадків з людьми на водних 

об’єктах 

 

Квітень-

травень 

2021 року 

 

Визначено місця масового відпочинку 

людей на водних об’єктах. Питання го-

товності місць масового відпочинку лю-

дей на водних об’єктах розглянуто на 

засіданнях місцевих комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Обстежено 100 відсотків дна акваторії 

пляжів. Створено рятувальні пости на 

визначених водних об’єктах, які мають 

пляжі 
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3) надзвичайних ситуацій під час проходження 

осінньо-зимового періоду на підприємствах 

паливно-енергетичного комплексу житлово-

комунального господарства та об’єктах 

соціальної сфери та інфраструктури 

Жовтень-

грудень 

2021 року 

Проведено заходи, передбачені Комп-

лексним планом попередження надзви-

чайних ситуацій техногенного та 

природного характеру  на території 

області в осінньо-зимовий період 

виконані 

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 

11. Організація та здійснення контрольних 

перевірок щодо виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з питань 

техногенної та пожежної безпеки, цивільного 

захисту у закладах освіти щодо підготовки до 

2021-2022 навчального року 

Управління ДСНС України 
у Сумській області, Депар-
тамент освіти та науки 
Сумської обласної держа-
вної адміністрації, районні 
державні адміністрації 

Липень 

2021 року 

Оцінено діяльність щодо підготовки до 

2021-2022 навчального року. Акти 

перевірок надіслано до закладів освіти  

12. Здійснення перевірки місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо стану готовності: 

1) до пропуску льодоходу, повені та паводків 

 

Управління ДСНС України 

у Сумській області 

 

 

 

 

Лютий – 

березень 

2021 року 

 

 

 

 

Здійснено цільові перевірки стану 

готовності до пропуску льодоходу, 

повені та паводків місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування. За результатами 

підготовлено акти перевірок, які 

надіслано до відповідних обласних 

державних адміністрацій  

2) місць масового відпочинку та оздоровлення 

громадян 

 

Травень-

червень 

2021 року 

 

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 підготовлені відповідні 

акти перевірок 
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3) місць масового відпочинку населення на 

водних об’єктах  

 

Травень – 

червень 

2021 року 

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 підготовлені 

відповідні акти перевірок 

13. Комплексні та контрольні перевірки діяльності 

органів місцевого самоврядування щодо 

виконання вимог законів та інших нормативно-

правових актів з питань техногенної та 

пожежної безпеки цивільного захисту 

Управління ДСНС України 

у Сумській області 

За окремим 

планом 

 

Здійснено комплексні та контрольні 

перевірки органів місцевого самовря-

дування реалізації заходів державної 

політики у сфері цивільного захисту 

населення і територій.  За результатами 

перевірок складено акти 

14. Визначення стану готовності: 

1) обласних, комунальних, об’єктових аварійно-

рятувальних служб і формувань до дій за 

призначенням 

 

Управління ДСНС України 

у Сумській області 

 

Березень-

травень 

2021 року 

 

Здійснено перевірки 50 відсотків  

обласних, комунальних об’єктових 

аварійно-рятувальних служб і формувань. 

Підготовлено та надіслано відповідні 

акти керівникам аварійно-рятувальних 

служб 

2) підприємств, установ та організацій, що 

мають у віданні ліси і сільськогосподарські угід-

дя, до їх протипожежного захисту в пожежо-

небезпечний період 

Управління ДСНС України 

у Сумській області, Сум-

ське обласне управління лі-

сового та мисливського 

господарства, обласне ко-

мунальне агролісогосподар-

ське підприємство «Суми-

облагроліс» 

Березень-

червень 

2021 року 

Проведено спільні рейди щодо виявлення 

порушників правил пожежної безпеки. За 

результатами складено відповідні акти, 

які у встановленому порядку надіслано 

керівникам суб’єктів господарювання для 

усунення порушень 

15. Участь у перевірці стану готовності загаль-

нодержавної автоматизованої системи цент-

Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

Листопад 

2021 року 

Проведено перевірку. Обласною дер-

жавною адміністрацією за її резуль-
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ралізованого оповіщення обласної державної адмініс-

трації 

 

(за планом 

ДСНС 

України) 

татами надіслано до ДСНС України акт 

щодо стану готовності загальнодержавної  

системи оповіщення 

16. Перевірка обласної системи оповіщення із 

вмиканням електросирен, стійок СЦВ та 

переключенням радіотрансляційних вузлів (з 

обов’язковим завчасним попередженням 

населення про проведення перевірки через 

засоби масової інформації) 

Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмініс-

трації 

17 березня 

16 червня 

15 вересня 

20 жовтня 

2021 року 

Проведено перевірки обласної системи 

оповіщення із вмиканням електросирен, 

стійок СЦВ та переключенням радіо-

трансляційних вузлів 

17. Перевірка обласної системи оповіщення із 

вмиканням стійок СЦВ, переключенням радіо-

трансляційних вузлів та запуском автомати-

зованого робочого місця 

Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмініс-

трації 

20 січня 

17 лютого 

21 квітня 

19 травня 

21 липня 

18 серпня 

17 листопада 

15 грудня 

2021 року 

Проведено перевірки обласної системи 

оповіщення із вмиканням стійок СЦВ, 

переключенням радіотрансляційних вуз-

лів та запуском автоматизованого робо-

чого місця 

18. Уточнення розрахунків зон можливого 

ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних 

предметів, які зберігаються на базі озброєння 

військової частини 2276, розташованої поблизу 

населеного пункту Климентове Охтирського 

району Сумської області 

Охтирська районна держав-

на адміністрація  

До 15 

грудня 2021 

року 

Уточнено розрахунки зон можливого 

ураження внаслідок вибуху вибухово-

небезпечних предметів. Відповідно до 

них відкориговані плани щодо тим-

часового відселення населення, яке 

потрапляє в зону можливого ураження  

19. Засідання обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

(далі – ТЕБ та НС) 

 

Голова обласної комісії з 

питань ТЕБ та НС 

 

 

18 лютого 

25 березня 

15 квітня 

10 червня 
16 вересня 
21 жовтня 

Проведено планові засідання обласної 

комісії з питань ТЕБ та НС. Розглянуто і 

прийнято рішення по питанням, пов’я-

заним із запобіганням виникненню над-

звичайних ситуацій техногенного та при-

родного характеру, а також тих, що 
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23 грудня 

2021 року 

організовують координацію дій органів 

управління, сил та засобів Сумської 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту 

для забезпечення безпечної життє-

діяльності населення області  

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 

21. Організація та проведення: 

1) показового навчання з питань цивільного 

захисту на базі одного з підприємств, що 

входять до складу однієї з ланок територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту 

 

Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмініс-

трації, Навчально-методи-

чний центр цивільного 

захисту та безпеки життє-

діяльності Сумської обла-

сті, Управління ДСНС 

України у Сумській області  

До 25 

грудня 

2021 року 

 

Проведено показове навчання з питань 

цивільного захисту. Звіт надіслано до 

ДСНС України 

 

 

 

 

   

2) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини 

у закладах загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та дошкільної освіти 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної держав-

ної адміністрації, Навчаль-

но-методичний центр ци-

вільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Сумської 

області 

До 15 

грудня 

2021 року 

 

Проведено заходи у закладах загальної 

середньої, професійної (професійно-тех-

нічної) та дошкільної освіти 

 

3) серед населення просвітницької роботи із 

запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з небезпечними 

інфекційними захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями (отруєннями) 

 

Управління охорони здоро-

в’я Сумської обласної дер-

жавної адміністрації, Упра-

вління ДСНС України у 

Сумській області, районні 

державні адміністрації, 

До 15 

грудня 

2021 року 

 

Проведено відповідно до затверджених 

планів просвітницьку роботу серед 

населення щодо запобігання поширенню 

небезпечних інфекційних захворювань 
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органи місцевого самовря-

дування (за згодою) 

22. Участь у Всеукраїнській громадській акції 

«Запобігти. Врятувати. Допомогти» 

Управління ДСНС України 

у Сумській області, Депар-

тамент освіти і науки Сум-

ської обласної державної 

адміністрації, Навчально-

методичний центр цивіль-

ного захисту та безпеки 

життєдіяльності Сумської 

області, управління молоді 

та спорту Сумської облас-

ної державної адміністрації 

Протягом 

року 

Проведено громадські акції «Запобігти. 

Врятувати. Допомогти» 

23. Створення циклу тематичних теле та 

радіопередач, соціальної реклами з основ 

безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням 

потреб осіб з інвалідністю 

Управління охорони здоро-

в’я Сумської обласної дер-

жавної адміністрації, управ-

ління молоді та спорту 

Сумської обласної держав-

ної адміністрації, Управлін-

ня ДСНС України у 

Сумській області, районні 

державні адміністрації. 

Органи місцевого самовря-

дування (за згодою)  

Протягом 

року 

Створено цикл тематичних теле- та 

радіопередач, соціальної реклами з основ 

безпеки життєдіяльності, зокрема з 

урахуванням потреб осіб з інвалідністю 

24. Навчально-методичні збори  Департамент цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмі-

ністрації 

Липень, 

грудень 

2021 року 

Проведено навчально-методичні збори за 

участю спеціалістів з питань цивільного 

захисту районних державних адмі-

ністрацій, органів місцевого самовря-

дування 
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25. Збори керівного складу цивільного захисту 

області для підбиття підсумків роботи за 2021 

рік та визначення основних завдань на 2022 рік 

Керівник територіальної 

підсистеми єдиної держа-

вної системи цивільного 

захисту, Департамент ци-

вільного захисту населення 

Сумської обласної держав-

ної адміністрації 

Січень- 

лютий 

2022 року 

Проведено підбиття підсумків роботи за 

2021 рік, визначені основні завдання на 

2022 рік  

 

 

Керівник апарату                                                                                             Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту 

цивільного захисту населення                                                                       Олександр МИЛАШ 


