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ЗВIТ 

ступник 

кого селищного 

~~"-::-Н'--Юрiй СВIТЛИЧНИЙ 
~,_,_н_я_2022 р. 

про роботу сектору з питань цивiльного захисту 

Безлюдiвськоi селищноi ради 

за 2022 рiк 

Сектор з питань цивiльного захисту БезлюдiвськоУ селищноУ ради дiе на 

пiдставi Положения про Сектор з питань цивiльного захисту БезлюдiвськоУ 

селищноУ ради, затвердженого рiшениям БезлюдiвськоI селищноУ ради вiд 

10.12.2021 XVII сесiю VIII скликания. · 
1. Сектор з питань цивiльноrо захисту (далi - Сектор) було 

пiдготовлено аналiтичнi, довiдковi матерiали на: 

- обласнi, районнi, мiсцевi кoмiciI, селекторнi наради (засiдання) (37 шт.), 
а саме регiональнi/районнi/мiсцевi засiдання з питань ТЕБ та НС та iншi у 

сферi цивiльного захисту; 

Сектор був розробником 4 проектiв рiшень на засiдания cecit 
БезлюдiвськоУ селищноУ ради VIII скликания, а саме: 

• XIX сесiю VIII скликания БезлюдiвськоУ селищноУ ради 23 лютого 
2022 року «Про видiлення та передачу iз мiсцевого матерiального 
резерву БезлюдiвскьоУ селищноУ ради до Харкiвського районного 

управлiния ГУ ДСНС УкраУни у Харкiвськiй областi матерiальних 

цiнностей»; 

• _ сесiя VIII скликания БезлюдiвськоУ селищноУ ради ___ _ 
2023 року «Про затверджения рiшения виконавчого комiтету 

селищноУ ради № 453 вiд 07.11.2022 «Про надания згоди на 

безоплатне прийняття майна вiд Головного управлiния ДСНС 

У краУни у Харкiвськiй областi до комунальноУ власност1 

БезлюдiвськоУ селищноi' ради »»; 
• _ сесiя VIII скликания Безлюдiвськоi' селищноi' ради ___ _ 

2023 року «Про затверджения рiшения виконавчого комiтету 

селищноi' ради № 454 вiд 07.11.2022 «Про надання згоди на 

прийняття майна вiд Головного управлiния ДСНС Украi'ни у 

Харкiвськiй областi до комунальноi' власностi Безлюдiвськоi· 

селищноi' ради, а саме об'екта нерухомого майна - нежитлово'i 

будiвлi лiт. «А-1» (пожежне депо) з допомiжними будiвлями та 

спорудами (га~ок лiт. «а», вишка лiт. «Б»), що розташованi за 

адресою: Харювська область, Харкiвський район, смт Васищеве, 
вул. Орешкова, 43 »»; 
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сес~я VIII скликания Безлюдiвсько1· селищноi' 

рад~ __ 2023 року «Про затвердження рiшення виконавчого 

ком~тету селищноi' ради № _ вiд _._.2023 «Про надання згоди на 

прии~я•v майна в_iд Головного управлiння ДСНС Украi·ни у 

Харювськш обласn до комунальноi' власностi БезлюдiвськоУ 

селищно1 ради, а саме об' екта нерухомого 
майна - нежитловоУ 

будiвлi лiт. «А-1» (пожежне депо), що розташоване за а
дресою: 

Харкiвська область, Харкiвський район, смт Васищеве, вул. 

Промислова, 6»»; 

. 11. Сектор був розробником 16 проектiв наступних розпоряджень та 

р1шень виконавчого комiтету селищн
оУ ради: 

- рiшення виконавчого комiтету селищноi· ради
 № 68 вiд 22.02.2022 «Про 

затвердження плану основних заходiв цивiльного захисту БезлюдiвськоУ 

селищноi' ради на 2022 рiк»; 

- рiшення виконавчого комiтету селищноУ ради
 № 69 вiд 22.02.2022 «Про 

органiзацiю укриття населения БезлюдiвськоУ селищноУ ради на в
ипадок 

виникнення надзвичайних ситуацiй»;
 

- рiшення виконавчого комiтету селищноi' ради
 № _вiд _._.2022 «Про 

затвердження Плану органiзацiйних i практичних заходiв щодо запобiгання 

виникненню лiсових пожеже у поже
жонебезпечний перiод 2022 року на 

територii' Безлюдiвськоi' селищноi' рад
и»; 

- рiшення виконавчого комiтету селищн
оi' ради № _ вiд _._.2022 

«Про затвердження Плану органiзацiйних i практичних заходiв щодо 

запобiгання нещасним випадкам з л
юдьми на водних об'ектах селищно

У ради 

на 2022 рiк»; 
- рiшення виконавчого комiтету селищноi' ради 

№ 32 вiд 29.06.2022 «Про 

створення кoмicii' щодо перевiрки джерел зовнiшнього протипожежного 

водопостачання на територii' Безлюдiвсь
коi' селищноi' ради» ; 

- рiшення виконавчого комiтету селищн
оi' ради № 278 вiд 02.09.2022 

«Про органiзацii' обстеження та перевiр
ки будiвель i споруд для встановлення 

можливостi i'x використання, як споруд подвiйного призначення та 

найпростiших укриттiв для укриття насел
ения Безлюдiвськоi' селищноУ ради на 

випадок виникнення надзвичайних сит
уацiй та в особливий перiод (военного

 

стану), при виконавчому комiтетi Безлюд
iвськоi' селищноУ ради»; 

- рiшення виконавчого комiтету селищноi'
 ради № 347 вiд 28.09.2022 

«Про внесения змiн до рiшення виконавчо
го комiтету БезлюдiвськоУ селищноУ 

ради вiд 13.12.2021 року № 634 «Про утворення мiсцевоУ комiсiУ з питань 

евакуацii' при виконавчому комiтетi Безлюдiв
ськоi' селищноi' ради Харкiвського 

району Харкiвськоi' областi та затвердження
 Положения про мiсцеву комiсiю 3 

евакуацii' Безлюдiвськоi' селищноi' ради Харкiвського району Харкiвськоi" 

областi»; 

- рiшення виконавчого комiтету селищноi' рад
и № 457 вiд 07.11.2022 

«Про в~есення змiн до рiшення виконавчого комi
тету БезлюдiвськоУ селищноУ 

ради вщ 13.12.2021 року № 634 «Про утворення мiсцево1 комiсi1 з питань 

евакуацii' при виконавчому комiтетi Безлюдiвс
ько1 селищноУ ради Хар · 

· ·· б · КIВСЬКОГО 

району Харювсько1 о ласт~ та затвердження Пол
ожения про мiсцеву комiсiю 3 
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евакуацi'i Безлюдiвсько'i селищно'i ради Харкiвського району Харкiвськоi· 

областi»; 

- р1шення виконавчого комiтету селищноi' ради № 3
46 вiд 28.09.2022 

«Про ~несения змiн до рiшення виконавчого комiтету Безлюдiвськоi.
' селищноi' 

ради вщ 13.12.2021 року № 635«Про створення мiсцевоi.' кoмicii.' техногенно -

екологi:ноi.' безпеки та надзвичайних ситуацiй при виконавчому комiтетi 

Безлюд1всько1 селищноi: ради Харкiвського району Харкiвсько
i.' областi та 

затвердження Положения про мiсцеву комiсiю з питань техногенно

екологiчноi: безпеки та надзвичайних ситуацiй Безлюдiвс
ькоi' селищноi' ради 

Харкiвського району Харкiвськоi: областi»; 

- рiшення виконавчого комiтету селищноi' ради № 452 вiд 07.11.2022 

«Про заходи щодо безаварiйного пропуску осiнньо-зим
ових дощових паводкiв, 

льодоходу i весняноУ повенi у селищнi радi у 2022 - 2023 роках»; 

- рiшення виконавчого комiтету селищноi' ради № 
453 вiд 07.11.2022 

««Про надання згоди на безоплатне прийняття майн
а вiд Головного управлiння 

ДСНС УкраУни у Харкiвськiй областi до комуналь
ноi' власностi Безлюдiвськоi' 

селищноУ ради » ; 
- рiшення виконавчого комiтету селищноi' рад

и № 454 вiд 07.11.2022 

«Про надання згоди на прийняття майна вi
д Головного управлiння ДСНС 

УкраУни у Харкiвськiй областi до комунальноi' власностi Безmодiвськоi' 

селищноУ ради, а саме об' екта нерухомого майн
а - нежитловоi' будiвлi лiт. «А-1 » 

(пожежне депо) з допомiжними будiвлями т
а спорудами (ганок лiт. «а», вишка 

лiт. «Б» ), що розташованi за адресою: Харкiвська обла
сть, Харкiвський район, 

смт Васищеве, вул. Орешкова, 43 »; 

- рiшення виконавчого комiтету селищноi' ра
ди № 455 вiд 07.11.2022 

«Про зберiгання матерiального резерву Безлю
дiвськоУ селищноi' ради на КП 

«КОМУНЕНЕРГО» (зi змiнами) Безлюдiвськоi
' селищно1 ради» ; 

- рiшення виконавчого комiтету селищноi' ра
ди № 456 вiд 07.11 .2022 

«Про внесения змiн до рiшення виконавчого к
омiтету БезлюдiвськоУ селищноi' 

ради вiд 13.12.2021 року № 635«Про створення мiсцевоУ комiсi1 техноген
но -

екологiчноУ безпеки та надзвичайних ситуацiй при виконавчому комiтетi 

Безлюдiвськоi' селищноi' ради Харкiвського ра
йону Харкiвськоi' областi та 

затвердження Положения про мiсцеву ком1с1ю з питань техногенно

екологiчноУ безпеки та надзвичайних ситуацiй 
БезлюдiвськоУ селищноУ ради 

Харкiвського району ХаркiвськоУ областi»; 

_ рiшення виконавчого комiтету селищно1 ради № _ вiд _._.2023 «Про 

надання згоди на прийняття майна вiд Головного
 управлiння ДСНС Украi:ни у 

Харкiвськiй областi до комунальноi' власностi Без
людiвськоi: селищноУ ради, а 

саме об'екта нерухомого майна - нежитловоi' будiвлi лiт. «А-1» (пожежне 

депо), що розташоване за адресою: Харкiвська обла
сть, Харкiвський район, смт 

Васищеве, вул. Промислова, 6»; ~ 

_ розроблений та затверджений «КОМПЛЕКСНИИ ПЛ
АН заходiв щодо 

попередження надзвичайних ситуацiй техногенного 
та природного характеру 

i пожежноУ безпеки у Безлюдiвськiй селищнiй ра
дi Харкiвського району 

ХаркiвськоУ областi в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 рокiв; 

_ розроблено план роботи мiсцевоУ кoмicii· з питань ТЕБ та НС на 2023 рiк; 

_ розроблено план роботи евакуацiйноi.' кoмicii: на 2023 рiк; 



4 

111. Сектором проведено роботу вiдповiдно 
до розпоряджень голови 

ХО~~- (ХОВА) та ХРДА (ХРВА), плану роботи 
регiональноi' та районноi· 

ком1с11 .3 пи~ань ~ЕБ та НС, плану основних заходiв ЦЗ
 Харкiвськоi· областi на 

2022 р1к, вщповщних доручень вiд ХОДА 
(ХОВА), ХРДА (ХРВА), ДСНС 

Укра'iни в тому числi: 

- комiсiйно з ви'iздом на мiсце було п
еревiрено мiсця масовоrо вiдпочинку

 

населения на водних об'екта
х громади (пляжiв)- 3 об'екти; 

- проведено 28 ви'iздiв по громадi iз масово-рояснювальною робо
тою 

(забезпечения пожежно'i безпеки у 
побутi та примiщениях, правилам п

оведiнки 

у разi виявлення вибухонебезпе
чних предметiв, правила поведiн

ки на водних 

об'ектах, правила безпечного користування газовими та електричними 

приладами та iнше ), 

- проведено 18 засiдань мiсцевоУ кoмicii' з питань
 ТЕБ та НС; 

- проведено 5 засiдань мiсцевоУ евакуацiйно1 ко
мiсi1; 

- оновлено схему оповiщення мiсц
евоt кoмicit з питань ТЕБ та Н

С; 

- оновлено схему оповiщення мiсц
евоt евакуацiйно'i кoмicit; 

- оновлено схему оповiщения черг
ово1 служби селищноt ради

; 

- оновлено ПЛАН - СХЕМУ взаем
одit мiж органами управлiн

ня та силами 

Безлюдiвсько1 селищноt ради
 ланки ТП €ДС ЦЗ Харкiвсько

i· областi; 

- розроблено план проведения навчань iз черговою службою при 

виконавчому комiтетi Безл
юдiвськоt селищно1 ради Ха

ркiвського району 

Харкiвсько1 областi. Розпочатi навчания та iнструктажi зriдно 

затвердженого план
у. 

- визначено та пiдrотовлено
 до роботи пункти обiгрi

ву (далi - ПО) у 

випадку погiршения поrод
них умов протяrом зимово

го перiоду 2022-

2023 рокiв, на територit Безлюдiвськоt 
селищно1 рад (5 ПО); 

- утворено та пiдготовлено 1 Пункт незламностi в разi погiршения 

погодних умов, в разi можли
воrо повноrо вщключения н

а значний термiн 

централiзованоrо електропо
стачання, газопостачання, т

еплопостачания 

- проведено роботу щодо уто
чнения перелiку захисних сп

оруд (далi - ЗС 

ЦЗ) ( сховищ, протирадiацiйних укриттiв, простiших укритгiв ), якi 

знаходяться на облiку та розташованi на територit Безлюдiвськоt 

селищноt ради. Вiдповiдна робота проводи
ться й надалi. Збираеться 

вiдповiдна документацiя для 
ЗС ЦЗ (технiчнi паспорти, об

лiковi картки, 

фотографiУ ЗС ЦЗ). Проводиться робота з балансоутримувачами 

( орендарями) ЗС ЦЗ щодо привед
ения Ух до стану готовностi пр

ийиятгя в 

разi необхiдностi населения;
 

- перевiрено 22 пiдвали житлових багатоповерхових будинкiв для 

уточнения та огляду в разi вико
ристания Ух , як укриття населени

я; 

- перевiрено 5 загальноосвiтнiх навчальних закладiв та 2 дошкiльнi 

навчальнi заклади щодо уточ
нения та огляду в разi викори

стання Ух , як 

укритгя населения; 

- здiйснена робота щодо орrанiзацi
У та проведения функцiональне н

авчания 

керiвного складу та фахiвцiв, дiя
лънiсть яких пов 'язана з орrанiза

цiею i 

здiйснениям заходiв з питань цивiл
ьного захисту БезлюдiвськоУ селищ

но1 

ради в Навчально-методичному ц
ентрi цивiльноrо захисту та безп

еки 



житгедiяльностi 

пройшли 14 осiб; 
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Харкiвськоi' областi у 2022 роцi. Навчания 

- прове~ена робота щодо органiзацii· та направления заявки на 

функцюнальне навчання керiвного складу т
а фахiвцiв, дiяльнiсть яких 

пов 'язана з органiзацiею i здiйснениям заходiв з питань цивiльного 

зах~сту Безлюдiвськоi' селищноi' рад
и в Навчально-методичному центрi 

цив~льного захисту та безпеки ж
иттедiяльностi Харкiвськоi' облас

тi у 2023 

рощ; 

- здiйснена робота щодо opraнiзaцii' та
 проведения функцiональне навчання

 

працiвникiв освiти (директорiв, зас
тупникiв) з питань цивiльного захис

ту. 

Навчання пройшли 13 осiб; 

- здiйснено до 15 виi'здiв до Департаменту цивiльн
ого захисту Харкiвськоi' 

обласноi' державноi' адмiнiстрацii', Харкiвськiй районнi державнiй 

адмiнiстрацi1, Харкiвського ра
йонного управлiння ГУ ДСНС

 Украi:ни в 

Харкiвськiй областi, Навчальн
о-методичного центру цивiль

ного захисту 

та безпеки житгедiяльностi 
Харкiвськоi' областi з метою отримання 

консультацiй, отримания методичноi' та практично~ допомоги задля 

розвитку сфери цивiльного за
хисту в Безлюдiвськiй селищн

iй радi; 

- бiльше нiж 403письмових вiд
повiдей, надано на листи, зве

рнення, запити 

та iнформацiйнi данi до уп
равлiнь, установ та органiз

ацiй Харкiвськоi' 

областi та iнших державних 
установ; 

- розпочата робота щодо розробки Паспорта ризику Безлюдiвсько1 

селищноi' ради. Направленi
 вiдповiднi запити до орган

iзацii' Харкiвськоi' 

областi щодо надання iнфо
рмацii' необхiдноi' для розр

обки вiдповiдного 

документу. Проводиться по
дальша робота; 

- на офiцiйний сайт Безлюдiвс
ькоi' селищноi' ради та офi

цiйну сторiнку в 

соцiальнiй мережi «F АСЕВООК» надано близько 50 iнформацiйно

розяснювальноi' iнформацil 
та близько 150 iнформацiйно-розяснювально1 

iнформацii' iз iнших офiцiйни
х ресурсiв; 

IV. Сектором була проведена робот
а щодо утворения та розвитк

у сфери 

цивiльного захисту в Безлюдiв
ськiй селищнiй радi пiд час вi

йськового стану: 

- розроблено Плану евакуацi1 
населения Безлюдiвсько1 сел

ищно1 ради 

ОП у разi загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй 

техногенного та при
родного характеру; 

- проведено закупiвлю 2 сирен оповiщення населения (
в груднi 2022 

року). Встановлення автоматизованоi' системи опоВiщення 

заплановано на лютий 2023 року. 

V. Сектором проводиться подальш
а робота щодо утворения та 

розвитку 

сфери цивiльного захисту в Б
езлюдiвськiй селищнiй радi: 

- на основi розробки Паспорта р
изику Безлюдiвськоi' селищно1

 ради, 

розпочата пiдготовча робота iз розробки Планiв реагування на 

надзвичайнi ситуацi1 на територii
' Безлюдiвсько1 селищно1 ради; 

- на основi розробки Паспорта риз
ику Безлюдiвськоi' селищно1 ради

, 

розпочата пiдготовча робота iз р
озробки Плану евакуацii' населен

ия 

Безлюдiвсько1 селищно1 ради у разi загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацiй техногенно
го та природного характеру; 
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- розроблясrься План реагування на особливий 

перiод Безлюдiвськоi селищноi ради; 

- оновлюсться статуг та положения КО «МПК №3 Безлюдiвськоi· 

селищноi ради». Проходить процес погодження iз ДСНС Украi'ни з 

подальшим винесенням даноi' документацii' на засiдання cecii' 

Безлюдiвськоi' селищноi ради; 

- розроблясться ланка Безлюдiвськоi селищноi' ради ТП €ДС ЦЗ 

Харкiського району Харкiвськоi' областi. Збираеться iнформацiя для 

утворення спецiалiзованих служб цивiльного захисту Безлюдiвсько'i 

селищноi ради; 

VI. Проводиться постiйна робота Сектором щодо звiтування вiдповiдно 

до розпоряджень голови ХОДА (ХОВА), ХРДА (ХРВА), плану роботи 

регiонально'i та районноi' кoмici'i з питань ТЕБ та НС, плану основних заходiв 

ЦЗ Харкiвсько'i областi на 2022 рiк. вiдповiдних доручень вiд ХОДА (ХОВА), 

ХРДА (ХРВА), та ДСНС Укра'iни. 

Також постiйно проводиться робота щодо звiтування до загального 

вiддiлу Безлюдiвсько'i селищно'i ради та надання вiдповiдно'i iнформацi'i, а саме: 

• розробка та затвердження рiчного плану роботи Сектора на 2023р.; 

• звiтування за проведену роботу Сектора за 2022р.; 

Завiдувач сектору 

з питань цивiльного захисту 

Безлюдiвськоi селищноi ради 

-------
/~ 

,, ~ПАНЧЕНКО 


