
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства  

України “Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту функціональної 

підсистеми запобігання надзвичайним  

ситуаціям і ліквідації їх наслідків  

в організаціях і на об’єктах галузей  

промисловості єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2021 рік” 
 

30 квітня 2021 року № 903-21 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми  

запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків в організаціях і на об’єктах галузей промисловості  

єдиної державної системи цивільного захисту на 2021 рік 
 

№ Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1 2 3 4 
 

1 
 

Здійснення заходів цивільного захисту, передбачених Положенням  

про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям  

і ліквідації їх наслідків в організаціях і на об’єктах галузей промисловості 

єдиної державної системи цивільного захисту (далі – функціональна 

підсистема), затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку  

і торгівлі України від 01.02.2016 № 135 

 

керівники підприємств, 

установ та організацій,  

що належать до сфери 

управління Мінекономіки  

(далі – підприємства) 

відділ мобілізаційної 

підготовки та цивільного 

захисту 

 

 

 
 

 

постійно 



2 

 

 

1 2 3 4 

 

2 

 

Уточнення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки (далі – ОПН), які перебувають на балансі 

підприємств  

 

 

керівники підприємств 

 

 

до 01 липня 

 

3 
 

Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації підприємств  

з чисельністю працюючого персоналу більше 50 осіб чи інструкцій  

щодо дій працівників підприємств у разі загрози виникнення  

або виникнення надзвичайних ситуацій з чисельністю працюючого 

персоналу 50 і менше осіб  

 

керівники підприємств 

 

 

до 01 липня 

 

 

4 
 

Забезпечення готовності до дій за призначенням постійно діючих органів 

управління функціональної підсистеми на об’єктовому рівні (керівні 

органи підприємств, спеціально призначені посадові особи з питань 

цивільного захисту та/або відповідні структурні підрозділи підприємств  

(у разі їх утворення)) (далі – об’єктові органи управління)  
 

 

керівники підприємств 

відділ мобілізаційної 

підготовки та цивільного 

захисту 

 

постійно 

5 Забезпечення готовності до дій, спрямованих на запобігання виникненню  

та реагування на надзвичайні ситуації, сил цивільного захисту 

функціональної підсистеми (формування цивільного захисту підприємств), 

підпорядкованих об’єктовим органам управління, а також засобів 

цивільного захисту, якими вони укомплектовані  
  

– “ – 
 

до 01 грудня 

 

6 Забезпечення готовності до здійснення оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах,  

а також інформування постійно діючих органів управління функціональної 

підсистеми на державному рівні (Мінекономіки (відділ мобілізаційної 

підготовки та цивільного захисту Мінекономіки)) та територіальних 

підрозділів ДСНС про дії в зонах виникнення надзвичайних ситуацій, межі 

їх поширення, наслідки, способи та методи захисту  

керівники підприємств  до 01 липня  



3 

 

 

1 2 3 4 
 

7 
 

Організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення 

надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій на підприємствах 

 

 

 

– “ – 

 

 

постійно 

 

8 
 

Створення та забезпечення функціонування на ОПН, які перебувають  

на балансі підприємств, автоматизованих систем раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення  

в разі їх виникнення  

 

керівники підприємств 

відділ мобілізаційної 

підготовки та цивільного 

захисту  

самостійні структурні 

підрозділи відповідно  

до компетенції  

 

до 01 грудня 

 

 

9 
 

Забезпечення готовності до здійснення заходів щодо укриття працівників 

підприємств у захисних спорудах цивільного захисту  

 

– “ – 
 

до 01 липня 

 

10 
 

Забезпечення створення та освіження об’єктових матеріальних резервів  

на підприємствах, на балансі яких є ОПН або потенційно небезпечні 

об’єкти, для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

та проведення невідкладних відновлювальних робіт  

 

– “ – 

 

– “ – 

11 Інформування про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, порушення 

у зв’язку з цим функціонування підприємств та/або загрозу їх зупинення 

(припинення виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг) 

постійно діючих органів управління функціональної підсистеми  на 

державному рівні (Мінекономіки (відділ мобілізаційної підготовки та 

цивільного захисту Мінекономіки)), органів управління цивільного захисту 

(обласних та Київської міської державної адміністрації), територіальних 

підрозділів ДСНС та СБУ  

керівники підприємств негайно в разі 

настання загрози 

та/або 

виникнення 

надзвичайної 

ситуації 

__________________ 


