ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Верхнянської сільської ради
від 23.02.2022 № 9
План
основних заходів цивільного захисту населення
Верхнянської сільської ради на 2022 рік
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Заходи
2
Уточнення переліку підприємств,
установ, організацій, що мають
спеціальну техніку, яка може бути
застосована
під
час
ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій
Уточнення
переліку
потенційно
небезпечних об’єктів на території сіл
громади
Створення (поповнення) матеріальних
резервів всіх рівнів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
Оновлення у приміщенні сільської
ради на інформаційних стендах
організаційно- методичних вказівок з
організації підготовки на навчання
населення щодо дій при загрозі і
виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного,
пожежного
та
природнього характеру
Уточнення оперативних документів
(плану дій органів управління та сил
цивільної оборони з запобігання і
ліквідації надзвичайних ситуацій,
плану евакуації населення в мирний
час та в особливий період)
Проведення у дошкільних, шкільних
навчальних закладах:
-тижня безпеки дитини;
-тижня знань з
життєдіяльності.

основ

Терміни
виконання
3
постійно

Відповідальні за
виконання
4
Комісія з питань
ТЕБ і НС

постійно

Комісія з питань
ТЕБ і НС

впродовж року

Комісія з питань
ТЕБ і НС

протягом року

Комісія з питань
ТЕБ і НС

протягом року

Комісія з питань
ТЕБ і НС

Начальник
відділу освіти
квітень-травень

безпеки

вересеньжовтень

7

8

9

10

11

Здійснення заходів щодо запобігання
до травня, та
Комісія з питань
виникненню надзвичайних ситуацій
протягом
ТЕБ і НС
(зменшення втрат) під час повені і літнього періоду
паводку в 2022 р
Підготовка місць масового відпочинку
до початку
КП
на водних об’єктах до літнього
купального
«Верхнянський
купального сезону 2022 р
сезону
господар»
Придбання
первинних
засобів протягом року
Виконавчий
пожежогасіння по старостатах (при
комітет
потребі)
Здійснення у пожежонебезпечний квітень-жовтень Комісія з питань
період комплексу протипожежних
ТЕБ і НС
заходів на сільськогосподарських
угіддях та лісах
Уточнення стану готовності житловолистопадКомісія з питань
комунального господарства до роботи
грудень
ТЕБ і НС
в осінньо-зимовий період 2022-2023
рр

Секретар виконавчого комітету
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