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Сектору з питань цивiльного захисту
Безлюдiвськоi селищноi ради

за 2021 piK
(з 09.06.202lp. по 20.I2.202lp.)

Сектор з питань цивiльного захис,гу Безлюдiвськоi селищноi ради дiе на
пiдставi Положення про Сектор з питitнь цивiльного захисту Безлюдiвськоi
селищноi ради, затвердженого рiшенням Безлюдiвськоi селищноТ ради вiд
|0.|2.2021 XVII сесiю V[II скликання.

I. Сектор з питань цивiльного захисту
пiдготовлено аналiтичнi, довiдковi матерiали на:

(далi - Сектор) було

- обласнi, районнi, мiсцевi KoMiciT, селекторнi наради (засiдання) (32 шт.
за 202| piK, iз 09.06.2021р. по 20.|2.2021.р.), а cal\лe

регiона.гrьнi/районнi/мiсцевi засiдання КТЕБ та НС;
Сектор був розробником 8 проектiв рiшень на засiдання ceсii

Безлюдiвськоi селищноi ради VIII скликання, а саме:
. XI сесiю VIII скликання Безлюдiвськоi селищноi ради 12 липня

202l року Про затвердження Положення про постiйнi KoMicii
Безлюдiвськоi селищноТ ради VIII скликання, а саме змiнити нчлзву

на <Постiйна комiсiя з питань спiльноi власностi територiальних
громад, житлово-комунального господарства та цивiльного
захисту;

, о XI сесiю VIII скликання Безлюдiвськоi селищноi рuд" |2 лилня
202| року uПро органiзацiю цивiльного захисту Безлюдiвськоi
селищноi ради>;

о XI сесiю VIII скликання Безлюдiвськоi селищноi рали |2 липня
202l року <Про затвердження Положення про сектор з питань
цивiльного захисту Безлюдiвськоi селищноi ради>;
ХII сесiю VIII скликання Безлюдiвськоi селищноi ради 30 серпня
202l року ппПро затвердження програми забезпечення пожежноТ,
техногенноI безпеки та l{ивiльного захисту Безлюдiвськоi
селищноТ ради на2021-2024 роки));
ХV сесiю VII[ скликання Безлюдiвськоi селищноi ради 28 жовтrrя
2021 року <<Про затвердже]{ня програми забезпечення пожежноi,
техногенноТ безпеки та tдивiльного захисту БезлюдiвськоТ
селищноТ ради на 202|-2024 роки)), а саме в графi 7 пункту 50
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викласти у новiЙ редакцiТ замiнивши обсяг

фiнансування з 4|,6 тис. грн на 140,5 тис. |рн.;
. хvII сесiю VIII скликання Безлюдiвськоi селищноТ ради 10 грудня

2o2l року <про затвердження Попоження про резервний' фонд
бюджету БезлюдiвськоТ селищноi ради>;

. XuI сесiю VIII скликання Безпюдiвськоi селищноТ ради 10 грулня

2021 року <Про затвердження Положення про сектор з питань

цивiльного захисту Безлюдiвськоi селищноi ради) ;

о хvш сесiю VIII скликання Безлюдiвськоi селищноi ради
2021 року кПро видiлення та передачу iз мiсцевого

матерiального резерву Безлюдiвскьоi селищноi ради до

харкiвського районного управлiння гу дснс Укратни у
Харкiвськiй областi матерi€lJlьних цiнностей>>.

п. З 09.06.2о2lр. по 20.12.2021р. Сектор був розробником 17 просктiв

наступних розпоряджень та рiшень виконавчого KoMiTeTy селищноi ради:- 
- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноi ради J\b 184 вiд 15.04.202|

ппро iuru.рд*ення Плану органiзацiйних i практичних заходiв щодо

запобiгання нещасним випадкам з людьми на водних об'ектах селищноi ради
на2021 piк>;

- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноi ради Jф185 вiд 15.04.2021uПро

затвердження ГIлану органiзацiйних i практичних заходiв щодо запобiгання

""""*"a"ню 
лiсових пожеж у пожежонебезпечний перiод 2021рокр;

- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноi ради J\b 454 вiд 21 .09.202|

<Про затвердження плану основних заходiв цивiльного захисту БезлюдiвськоТ

селищноТ ради на2021 pio;
- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноi ради Ns 455 вiд 21.09.202l

<Про створення черговоТ служби при виконавчому KoMiTeTi БезлюдiвськоТ

селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoT областi та затвердження

Положення про чергову службу при виконавчому KoMiTeTi Безлюдiвськоi

селищноТ ради Харкiвського району XapKiBcbKoi областi>;

- рiшенНя виконавчогО KoMiTeTy селищноТ ради Jtlb

uпро заходи щодо безаварiйного пропуску осiнньо-зимових дощових паводкlв,

льодохоДу i весняНоi повенi у селищнi радi у 2021 -2022 роках);
- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноI ради Ns 514 вiд 26.10.21 кПро

формуваннЯ матерiального резерву для запобiгання та лiквiдацiТ наслiдкiв

надзвичайних ситуацiй на територii Безлlодiвськоi селищноi ради);
26.t0.2021- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноi ради J\b 524 вiд 26.t0.202|

<про збьрiгання матерiального резерву Безлюдiвськоi селищноi ради на Кп
(KOTJUIPIBCЬKE> Безлюдiвськоi селищноi ради>;

- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноТ ради Ns 594 вiд 18.11.2021

пПро органiзацiю радiацiйного та хiмiчного спостереження на територii

Безлюдiвськоi селищноi радп;
- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноi ради Jф 595 вiд 18.11.202|

кпро затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв сектору з питань

цивiльного захисту Безлюдiвськоi селищноi ради>;
- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноТ ради J\b 634 вiд |з.|2.202t

<про утворення мiсцевоi koMicii з питань евакуацii при виконавчому koMiTeTi

вiд 2|.09.202|

474 вiд 26.10.202l
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з
Безлюдiвськоi селищноi рuди Харкiвського району Харкiвськоi
областi та затвеРдженнЯ Положення про мiсцеву комiсiю з питань Ъвакуацii
БезлюдiВськоi селищноi ради Харкiвського району XapKiBobKoi областi>;

- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноI ради Jф 635 вiд lз.l2.2о21
ппро створення мiсцевот koMicii техногенно екологiчнот безпеки та
надзвичайних ситуацiй при виконавчому koMiTeTi Безлюдiвськоi селищноi ради
харкiвського району xapkiBcbkoi областi та затвердження Положення про
мiсцеву комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй Безлюдiвськоi селищноi
областi>;

ради Харкiвського району XapKiBcbKoi

- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноi ради }ф 636 вiд |з.l2.2о2l
кпро видiлення та передачу iз мiсцевого матерiального резерву Безлюдiвскьот
селищнОi радИ до Харкiвського районного управлiння ГУ дснС УкраiЪи у
Харкiвськiй областi матерiальних цiнностей>;

- рiшення виконавчого KoMiTeTy селищноi ради Nч_вiд 23.\2.2021 <Про
зберiгання матерiального резерву Безлюдiвськоi ."п"щ"от ради на кп
KKOTJUIPIBCЬKE> (зi змiнами) БезлюдiвськоТ селищноТ ради>;

- розроблений та затверджений (коМПЛЕксниЙ плдН заходiв щодо
попередження надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеруi пожежноi безпекИ у БезлЮдiвськiЙ селищнiЙ радi Харкiвського району
XapKiBcbKoi областi в осiнньо-зимовий перiод 202I-2022 poKiB;

- розроблено план роботи мiсцевоi KoMicii з питань ТЕБ та НС на 202l piK;
- розроблено план роботи евакуацiйноi KoMicii на 2021 piK;
СектороМ для вiддiлу освiти Безлюдiвськоi селищноi ради та закладiв

загальноi середньот освiти Безлюдiвськоi селищноi ради, був розроблений, та
затверджений (ПЛАН проведення занять щодо популяризацii серед учнiв
закладiв загальноi середньоi освiти Безлюдiвськоi селищноI ради Ха|кiвсiкого
району xapkiBcbkoi областi порядку дiй в умовах виникнення надзвичайних
ситуацiй на 202l _ 2022 роки). Затверджений вiдповiдний ПJIдН-ГРдФIК на
2021-2022pp. та направленi для участi в вiдповiдних заходах спiвробiтникiвхру гу дснс Украiъи в Харкiвськiй областi та кнп пrцrпдд J\b з
Харкiвського району>.

пI. Сектором проведено роботу вiдповiдно до розпоряджень голови
ходА та ХрдА, плану роботи регiональноi та районноi koMicii з питань ктЕБ
та НС, плану основних заходiв I_{З XapKiBcbKoi областi на 2021 piK, в тому
числi:

- комiсiйно з виiЪдом на мiсце було перевiрено: мiсця масового вiдпочинку
людей (пляжiв) - 3 од. Та додатково 2 од., а саме 29 червня 2021 року та в 19
серпня 2021року;

- проведено 13засiдань мiсцевоi KoMicii з питань ТЕБ та НС;
- розроблено схему оповiщення мiсцевоТ KoMicii з питань ктЕБ та НС;
- розроблено схему оповiщення мiсцевоi евакуацiйноi KoMicii;
- розроблено схему оповiщення черговоi служби селищноТ ради;- розроблено плАн _ схЕму взасмодii мiж органами управлiння та
силами БезлюдiвськоТ селищноТ ради ланки тп едС цЗ Харкiвськоi
областi;



розроблено iз черговою службою
при виконавчому koMiTeTi Безлюдiвськоi селищноi ради Харкiвського
району xapkiBcbkoi областi. Розпочатi навчання та iHcTpykTaжi згiдно
затвердженого плану.

- визначено та пiдготовлено до роботи пункти обiгрiву (далi - По) у
випадку погiршення погодних умов протягом зимового перiоду 202t -
2022 poKiB, на територiI Безлюдiвськоi селищноi рuд (8 ПО) ;- проведено роботу щодо уточнення перелiку захисних споруд (далi _ зс
ЦЗ) (сховищ, протирадiацiйних укриттiв, простiших укриттiв), якi
знаходяться на облiку та розташованi на територii Безлюдiвськоi
селищнОi ради. Вiдповiдна робота проводиться й надалi. Збираеться
вiдповiдна документацiя для Зс L{з (технiчнi паспорти, облiковi *uprnr,
фотографii зс цз). Проводиться робота з ба.гlансоутримувачами
(орендарями) зс цз щодо приведення ix до стану готовностi прийняття в
разi необхiдностi населення;

- проведена робота щодо органiзацiT та направлення з€uIвки на
функцiон€tльне навчання керiвного скJIаду та фахiвцiв, дiяльнiсть яких
пов'язана з органiзацiею i здiйсненнrlм заходiв з питань цивiльного
захисту в Навчально-методичному центрi цивiльного захисту та безпеки
життедiяльностi XapKiBcbKoT облас Ti у 2022 Роцi;- здiйснено до 17 виiЪдiв до .Щепартаменту цивiльного захисту ХаркiвськоI
обласноi державноТ адмiнiстрацii, Харкiвськiй районнi державнiй
адмiнiстРацiT, ХаРкiвського районного управлiння ГУ дснС Украiни в
харкiвськiй областi, Навч€шьно-методичного центру цивiльного захисту
та безпеки житгедiяльностi Харкiвськоi областi з метою отримання
консультацiй, отримання методичноi та практичноi допомоги задля
розвиткУ сфери цивiльного захисТу в Безлюдiвськiй селищнiй Радi;, бiльше нiж 1З9 письмових вiдповiдей, надано на листи, звернення, запIши
та iнформацiйнi данi до управлiнь, установ та органiзацiй XapKiBcbKoi
областi;

- розпочата робота щодо розробки Паспорта ризику Безлюдiвськоi
селищноi ради. Направленi вiдповiднi запити до органiзацiт xapkiBcbkoi
областi щодо надання iнформацii необхiдноi для розробки вiдповiдного
документу;
IV. Завiдувачем Сектору БезлюдiвськоТ селищноi ради було взято участь

У дводенномУ командно-штабномУ навчаннi (2s-29 жовтня 2021 року) в
харкiвськiй районнi державнiй адмiнiстрацiт. основною метою командно-
штабногО тренуваннЯ булО вiдпрацЮваннЯ практичних навичок органiв
управлiння та сил xapkiBcbkoi районноi ланки територiальноi пiдсиътеми
едсцз xapkiBcbkoi областi з прийняття рiшень щодо оперативного реаryвання
на змiну обстановки, захисту населення та органiзацii всебiчного забезпеченнrI
заходiв з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.

V. Сектором проводиться подаJIьша робота щодо утворення та розвитку
сфери цивiльного захисту в Безлюдiвськiй селищнiй радi:- на ocHoBi розробки Паспорта ризику Безлюдiвськоi селищноi ради,

розпочата пiдготовча робота iз розробки ГIланiв реаryвання на
надзвичайнi ситуацii на територii Безлюдiвськоi селищноi ради;

l



- на ocнoBi розробки Паспорта ризику
селищноТ ради, розпочата пiдготовча робота iз
евакуацiТ населення Безлюдiвськоi селищноТ ради у
виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного

Безлюдiвськоi
розробки Плану
разi загрози або
та прйродного

характеру;
- розробляеться План реагування на особливий перiод Безлюдiвськоi

селищноI ради;
- розроблясться СТАТУТ та ПОЛОЖЕНtШ Васищевськоi МIIК М3.

Зiбрана необхiдна iнформацiя для розробки статуту та положенЕя;
- розробляеться ланка БезлюдiвськоТ селищноi ради ТП СДС ЦЗ

Харкiського району XapKiBcbKoi областi. Збираеться iнформацiя для
утворення спецiалiзованих служб цивiльного захисту БезлюдiвськоI
селищноi ради;

VI. Проводиться постiйна робота Сектором щодо звiтування вiдповiдно
до розпоряджень голови ХОДА та ХРДА, плаIrу роботи регiональноi та
раЙонноi KoMicii з питань КТЕБ та НС, плану основних заходiв I]З XapKiBcbKoT
областi на2021 piK.

Також постiйно проводиться робота щодо звiтування до загального
вiддiлу БезлюдiвськоТ селищноТ ради та надання вiдповiдноI iнформацiТ, а саме:

о розробка та затвердження рiчного плану роботи ПС (Сектора) на
2021р.;

. розробка та затвердження плану роботи ПС (Сектора) "а IVквартал 2021р.;
звiтування за проведену роботу ПС (Сектора) за III квартал 202tp.;
звiтування за проведену роботу ПС (Сектора) за не повний202l р.;
звiтування за проведену роботу ПС (Сектора) за не повний IV

a

о

a

кварт€tл 2021р.;
о звiтування за проведену роботу Пс (сектора) за не повний мiсяць

грудень 202|р.

Завiдувач сектору
з питань цивiльного захисту
Безлюдiвськоi селищноТ ради


