ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12.02.2019

№ 172/А-2019

Про
затвердження
регіонального
Плану
основних заходів цивільного захисту на 2019 рік
Відповідно до статей 6, 31, 35 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» та на виконання підпункту 1 пункту 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1076-р «Про затвердження
плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік»:
1. Затвердити регіональний План основних заходів цивільного захисту
на 2019 рік (далі - План заходів), що додається.
2. Доручити районним державним адміністраціям та рекомендувати
виконавчим комітетам рад міст обласного значення і виконавчим комітетам
рад об’єднаних територіальних громад забезпечити виконання Плану заходів
та надання Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної
адміністрації:
інформації про хід виконання Плану заходів у першому півріччі - до
27 червня 2019 року, за рік - до 23 січня 2020 року;
пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту на
2020 рік - до 27 червня 2019 року.
3. Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної
адміністрації забезпечити координацію та контроль за виконанням Плану
заходів та інформувати Державну службу України з надзвичайних ситуацій
про його виконання у першому півріччі - до 10 липня 2019 року, за рік - до
12 лютого 2020 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації (економічні питання).
Голова обласної
державної адміністрації

М.В.Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
12.02.2019 № 172/А-2019
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
основних заходів цивільного захисту на 2019 рік
№з/п

1.

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту
1) Здійснення звірки електронного та ГУ ДСНС України в Одеській області (за
документального
обліку
захисних згодою), Департамент з питань цивільного
споруд
цивільного
захисту
з захисту, оборонної роботи та взаємодії з
центральними та місцевими органами правоохоронними
органами
виконавчої влади, господарськими облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
організаціями, що належать до сфери виконавчі комітети рад міст обласного значення
управління
центральних
органів та
виконавчі
комітети
рад
об’єднаних
виконавчої влади та Кабінету Міністрів територіальних громад (за згодою)
України
2)Забезпечення
розвитку Департамент з питань цивільного захисту,
загальнодоступних
інформаційних оборонної
роботи
та
взаємодії
з
ресурсів, надання та оприлюднення правоохоронними
органами
інформації про фонд захисних споруд облдержадміністрації, управління комунікацій та
цивільного захисту у засобах масової інформаційної політики облдержадміністрації,
інформації, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрації, виконавчі комітети рад
облдержадміністрації
міст обласного значення та виконавчі комітети

Строк
виконання
до 25 грудня

до 25 грудня

рад об’єднаних територіальних громад (за
згодою), ГУ ДСНС України в Одеській області
(за згодою)
3) Створення та впровадження системи ГУ ДСНС України в Одеській області (за
аеромедичної евакуації постраждалих згодою),
Департамент
охорони
здоров’я
(хворих) із зон надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації
(небезпечних
подій)
повітряними
суднами ДСНС
4) Завершення оснащення закладів Департамент
охорони
здоров’я
охорони здоров’я відповідного профілю облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
функціонування, у структурі яких є виконавчі комітети рад міст обласного значення
відділення
екстреної
медичної та
виконавчі
комітети
рад
об’єднаних
допомоги,
неонатології, територіальних громад (за згодою)
трансфузіології,
реанімаційні
та
хірургічні блоки, пологові відділення,
палати інтенсивної терапії тощо,
автономними
джерелами
електропостачання
5) Забезпечення придбання засобів
радіаційного та хімічного захисту для:
персоналу радіаційних та хімічно Департамент з питань цивільного захисту,
небезпечних об’єктів у повному обсязі оборонної
роботи
та
взаємодії
з
(рівень забезпечення - 100 відсотків)
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, підприємства, установи та
організації (за згодою)
працівників підприємств, розташованих Департамент з питань цивільного захисту,
у зоні можливого радіаційного і оборонної
роботи
та
взаємодії
з
хімічного
забруднення
(рівень правоохоронними
органами

до 25 грудня

до 25 грудня

до 25 грудня

забезпечення - не менше 65 відсотків
потреби)
непрацюючого населення, яке проживає
у прогнозованих зонах хімічного
забруднення (рівень забезпечення - не
менше 30 відсотків потреби) та зонах
можливого радіаційного забруднення
(рівень забезпечення - 100 відсотків)
Уточнення
переліку
суб’єктів
господарювання, що продовжують
свою діяльність в особливий період

облдержадміністрації, підприємства, установи та
організації (за згодою)
Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Департамент з питань цивільного захисту, до 25 грудня
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації
3.
Надання
методичної
допомоги ГУ ДСНС України в Одеській області (за
Вересеньмісцевим органам виконавчої влади, згодою),
Департамент
охорони
здоров’я
жовтень
органам місцевого самоврядування, облдержадміністрації, райдержадміністрації
підприємствам,
установам
та
організаціям щодо підготовки до
осінньо-зимового періоду
Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів
управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту
4.
Проведення:
1) штабного тренування з органами Департамент з питань цивільного захисту,
Листопад
управління
цивільного
захисту оборонної
роботи
та
взаємодії
з
територіальної
підсистеми
єдиної правоохоронними
органами
державної системи цивільного захисту облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
(із залученням органів з евакуації) щодо виконавчі комітети рад міст обласного значення
переведення територіальної підсистеми та
виконавчі
комітети
рад
об’єднаних
єдиної державної системи цивільного територіальних громад (за згодою)
2.

5.

захисту з режиму функціонування в
мирний час на режим функціонування в
особливий період
2) командно-штабних навчань з
органами
управління
цивільного
захисту
ланок
територіальної
підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту щодо виконання
завдань
з
ліквідації
наслідків
надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру у:
м.Южне
Роздільнянському районі
Ананьївському районі
м.Теплодар
Ширяївському районі
Здійснення комплексу заходів щодо
запобігання виникненню:
1) пожеж у лісах, на торфовищах та
сільськогосподарських
угіддях
протягом пожежонебезпечного періоду

Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, Департамент освіти і
науки облдержадміністрації

-“-“-“-“-“-

Одеське обласне управління лісового та
мисливського господарства, ГУ ДСНС України в
Одеській області (за згодою), управління
аграрної
політики
облдержадміністрації,
Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації
2) нещасних випадків з людьми на ГУ ДСНС України в Одеській області (за
водних об’єктах
згодою),

Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Квітень жовтень

II квартал

Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації
Заходи з контролю за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та
запобігання надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному та місцевому рівнях
6.
Організація та здійснення відповідно
до Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”:
1) контролю за станом готовності Департамент з питань цивільного захисту,
Листопад
загальнодержавної,
територіальної, оборонної
роботи
та
взаємодії
з
місцевих
автоматизованих
систем правоохоронними
органами
централізованого
оповіщення, облдержадміністрації, Одеська філія ПАТ
спеціальних, локальних та об’єктових “Укртелеком” (за згодою), ГУ ДСНС України в
систем моніторингу та оповіщення, Одеській області (за згодою)
доведення
до
відома
населення
навчальної
інформації
у
сфері
цивільного захисту через засоби
масової інформації
7.
Проведення комплексної перевірки ГУ ДСНС України в Одеській області (за
стану організації роботи з цивільного згодою),
захисту, техногенної та пожежної Департамент з питань цивільного захисту,
безпеки в:
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
м.Южне
-“Березень
Роздільнянському районі
-“Квітень

8.

9.

Ананьївському районі
-“м.Теплодар
-“Ширяївському районі
-“Проведення контрольної перевірки ГУ ДСНС України в Одеській області (за
стану організації роботи з цивільного згодою),
захисту, техногенної та пожежної Департамент з питань цивільного захисту,
безпеки в:
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Овідіопольському районі
-“Саратському районі
-“Любашівському районі
-“Кілійському районі
-“Тарутинському районі
-“Березівському районі
-“Іванівському районі
-“Забезпечення та здійснення контролю ГУ ДСНС України в Одеській області(за згодою)
за техногенною і пожежною безпекою ,
арсеналів, баз (складів) озброєння, Департамент з питань цивільного захисту,
ракет, боєприпасів і компонентів оборонної
роботи
та
взаємодії
з
ракетного
пального,
інших правоохоронними
органами
вибухопожежонебезпечних
об’єктів облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
Збройних сил України, уточнення та військові частини, що розташовані на території
подання місцевим органам виконавчої області
влади, на території яких розташовані
такі
об’єкти,
розрахунків
зон
можливого ураження внаслідок вибуху
вибухонебезпечних
предметів,
які

Травень
Червень
Липень

Березень
Квітень
Травень
Липень
Вересень
Вересень
Жовтень
до 15 грудня

зберігаються на зазначених об’єктах
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
10. Проведення навчання керівного складу Навчально-методичний
центр
цивільного до 25 грудня
і фахівців, діяльність яких пов’язана з захисту та безпеки життєдіяльності Одеської
організацією
заходів
цивільного області (за згодою), ГУ ДСНС України в
захисту,
в
навчально-методичних Одеській області (за згодою), Департамент з
центрах сфери цивільного захисту
питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети рад міст обласного значення
та
виконавчі
комітети
рад
об’єднаних
територіальних громад (за згодою)
11. Організація та проведення:
1) зборів з керівниками підрозділів Департамент з питань цивільного захисту,
Жовтень
(працівниками) з питань цивільного оборонної
роботи
та
взаємодії
з
захисту щодо організації та здійснення правоохоронними
органами
заходів цивільного захисту місцевих облдержадміністрації, ГУ ДСНС України в
органів виконавчої влади у Харківській Одеській області (за згодою)
облдержадміністрації
2) показового навчання з питань ГУ ДСНС України в Одеській області (за
Квітень
цивільного захисту на базі одного з згодою), Департамент з питань цивільного
підприємств за рішенням обласної захисту, оборонної роботи та взаємодії з
державної адміністрації у Вінницькій правоохоронними
органами
області
облдержадміністрації
3) контролю та моніторингу якості Департамент
освіти
і
науки
Жовтень
підготовки з питань навчання діям у облдержадміністрації,
Навчально-методичний
надзвичайних ситуаціях у закладах центр
цивільного
захисту
та
безпеки

освіти
та
навчально-методичному життєдіяльності Одеської області, Департамент з
центрі цивільного захисту та безпеки питань цивільного захисту, оборонної роботи та
життєдіяльності Одеської області
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації
Національний університет «Одеська -“морська академія»
Одеський національний політехнічний -“університет
Одеська національна академія зв’язку -“ім.О.С.Попова
Ізмаїльський державний гуманітарний -“університет
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
Технікум
газової
і
нафтової -“промисловості Одеської національної
академії харчових технологій
ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» -“Ананьївський
аграрно-економічний -“коледж Уманського національного
університету садівництва
Ізмаїльський технікум механізації і -“електрифікації сільського господарства
Медичне училище
-“ім. О.В. Жуковського
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
ДНЗ «Одеське вище професійне -“училище
торгівлі
та
технологій

Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень

харчування»
ДНЗ «Одеське вище професійне
училище
морського
туристичного
сервісу»
ДНЗ «Подільський професійний ліцей»
ДНЗ «Савранське професійно-технічне
аграрне училище»
Ізмаїльське вище професійне училище
Березівське вище професійне училище
Одеського
національного
політехнічного університету
ДНЗ
«Ананьївський
професійний
аграрний ліцей»
Заклади інтернатного типу
КЗ «Одеська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат №6
І-ІІ ступенів»
КЗ
«Ананьївська
загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Заклади загальної середньої освіти
Одеська спеціалізована школа №86 І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням
англійської мови Одеської міської ради
Одеської області
Одеська гімназія № 4 Одеської міської
ради Одеської області
Одеська загальноосвітня школа №56 ІІІІ ступенів Одеської міської ради

-“-

Вересень

-“-“-

Вересень
Вересень

-“-“-

Вересень
Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

Одеської області
Одеська загальноосвітня школа №30 ІІІІ ступенів Одеської міської ради
Одеської області
ОНЗ Савранський НВК загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.- ДНЗ
Березівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2
м. Березівка
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»
м. Подільська
Загальноосвітня школа №2
І-ІІІ ступенів м. Ізмаїл
Ананьївський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів-гімназія - дошкільний
навчальний заклад»
Заклади дошкільної освіти
Одеський
дошкільний
навчальний
заклад
«Ясла-садок»
№15
комбінованого типу Одеської міської
ради Одеської області
Одеський
дошкільний
навчальний
заклад «Ясла-садок» №93 Одеської
міської ради Одеської області
Одеський
дошкільний
навчальний
заклад «Ясла-садок» №29 Одеської
міської ради Одеської області
Одеський
дошкільний
навчальний

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

заклад «Ясла-садок» №307 Одеської
міської ради Одеської області
Концебівський ДНЗ «Сонечко»
ДНЗ №1 м. Березівка
ДНЗ (ясла – садок) №10 «Зірочка»
комбінованого типу Подільської міської
ради
Ізмаїльський дошкільний навчальний
заклад «Ясла-садок № 22 «Парус»
Дошкільний навчальний заклад №2
«Ромашка»
4) контролю та моніторингу якості
підготовки з питань навчання діям у
надзвичайних ситуаціях у навчальних
закладах:

-“-“-“-

Вересень
Вересень
Вересень

-“-

Вересень

-“-

Вересень

Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
Навчальнометодичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Одеської області (за згодою)
медичне -“-

Одеське обласне базове
училище
Коледж зв’язку та інформації Одеської -“національної
академії
зв’язку
ім.О.С.Попова
Одеський
державний
екологічний -“університет
ВСП
«Ананьївський
аграрно- -“економічний
коледж
Уманського

Березень
Вересень
Квітень
Вересень

національного
університету
садівництва»
ДНЗ «Теплодарський професійний
ліцей»
Інститут холоду, кріотехнологій та
енергетики ім. Мартиновського В.С.
ОНАХТ
5) навчально-методичних зборів з
уповноваженими
представниками
місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування
щодо планування, підготовки та
проведення евакуаційних заходів у
Хмельницькій облдержадміністрації
6) навчально-методичних зборів з
уповноваженими
представниками
місцевих органів виконавчої влади
щодо здійснення заходів з радіаційного
і хімічного захисту населення і
територій
у
Чернівецькій
облдержадміністрації
7)
практичного
семінару
з
уповноваженими
представниками
місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій
щодо
впровадження
інженернотехнічних заходів цивільного захисту у

-“-

Жовтень

-“-

Грудень

Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети рад міст обласного значення
та
виконавчі
комітети
рад
об’єднаних
територіальних громад (за згодою)
ГУ ДСНС України в Одеській області (за
згодою), Департамент з питань цивільного
захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Квітень

ГУ ДСНС України в Одеській області (за
згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети рад міст обласного значення та
виконавчі
комітети
рад
об’єднаних
територіальних громад (за згодою)

Жовтень

Жовтень

містобудівну та проектну документацію
8)
практичного
семінару
з
представниками органів управління
освітою та науково-педагогічними
(педагогічними) працівниками щодо
організації
діяльності
базових
(опорних) закладів освіти з безпеки
життєдіяльності

9) Дня цивільного захисту, Тижня знань
з основ безпеки життєдіяльності, Тижня
безпеки дитини у закладах загальної
середньої, професійної (професійнотехнічної) та дошкільної освіти, дитячоюнацьких спеціалізованих школах

10) серед населення просвітницької
роботи із запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
небезпечними
інфекційними
захворюваннями,
масовими

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Навчально-методичний
центр
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності Одеської області, Департамент з
питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети рад міст обласного значення
та
виконавчі
комітети
рад
об’єднаних
територіальних громад (за згодою)
Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України в
Одеській області (за згодою), Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
управління фізичної культури і спорту
облдержадміністрації, Департамент з питань
цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети рад міст обласного значення
та
виконавчі
комітети
рад
об’єднаних
територіальних громад (за згодою)
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне
управління
Держпродспоживслужби в Одеській області,
Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
ГУ ДСНС України в

Жовтень

Квітень травень
Жовтень листопад

до 15 грудня

неінфекційними
(отруєннями)

захворюваннями Одеській області (за згодою), Департамент з
питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації
11) заходів з популяризації культури Департамент
охорони
здоров’я
безпеки життєдіяльності серед дітей і облдержадміністрації,
Головне
управління
молоді шляхом проведення шкільних, Держпродспоживслужби в Одеській області (за
районних (міських), обласних та згодою),
Департамент
освіти
і
науки
всеукраїнських змагань, навчально- облдержадміністрації, ГУ ДСНС України в
тренувальних зборів і організації Одеській області (за згодою), Департамент з
навчальних таборів
питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації
12) громадських акцій “Запобігти. Департамент
освіти
і
науки
Врятувати. Допомогти ” та “Герой - облдержадміністрації,
управління
фізичної
рятувальник року ”
культури і спорту облдержадміністрації, ПАТ
НСТУ «Одеська регіональна дирекція» (за
згодою), ГУ ДСНС України в Одеській області
(за згодою), Департамент з питань цивільного
захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації
13) Всеукраїнського фестивалю дружин ГУ ДСНС України в Одеській області (за
юних пожежних
згодою),
Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
управління
фізичної
культури і спорту облдержадміністрації, ПАТ
НСТУ «Одеська регіональна дирекція» (за
згодою), Департамент з питань цивільного

до 15 грудня

до 15 грудня

Квітень вересень

12.

Створення циклу тематичних теле- та
радіопередач, соціальної реклами з
основ безпеки життєдіяльності з
урахуванням потреб осіб з інвалідністю

13.

Проведення одноденного семінару
щодо
організації
планування
функціонального навчання у сфері
цивільного захисту з посадовими
особами органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, які
відповідають за організацію навчання
населення у сфері цивільного захисту
Відпрацювання
потреби
у
функціональному
навчанні
осіб
керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією та
здійсненням
заходів
з
питань
цивільного
захисту
області
у

14.

захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації
ГУ ДСНС України в Одеській області (за
згодою),
Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
управління
фізичної
культури
і
спорту
облдержадміністрації,
управління комунікацій та інформаційної
політики облдержадміністрації, Департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації, Департамент з питань
цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації
Навчально-методичний центр цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Одеської області (за
згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети рад міст обласного значення та
виконавчі
комітети
рад
об’єднаних
територіальних громад (за згодою)
Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації,
Навчально-методичний
центр
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності Одеської області (за згодою),

Квітень вересень

Червень,
вересень

До 01
листопада

15.

16.

навчально-методичному
центрі
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності Одеської області на
2020 рік
Проведення засідань комісії з питань
ТЕБ та НС облдержадміністрації

райдержадміністрації, виконавчі комітети рад
міст обласного значення та виконавчі комітети
рад об’єднаних територіальних громад (за
згодою)
Комісія
з
питань
ТЕБ
та
НС
облдержадміністрації

Проведення комплексних перевірок
системи оповіщення та зв’язку ЦЗ
області:
- з використанням радіо- передавальних
засобів
УКХ-ЧМ
Одеського
радіотелепередавального
центру
(ОРТПЦ) та радіомовної апаратури
(РМА) філії ПАТ НСТУ «Одеська
регіональна дирекція», транкінгового
радіозв’язку
на
аміакопроводі
"Тольятті-Одеса"
- з використанням СЦВ; ПС-60; П-162
ВО; телевізійних каналів №38; „Нова
Одеса”
- з використанням СЦВ по м.Одеса

Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міські виконавчі комітети рад міст обласного
значення та виконавчі комітети рад об’єднаних
територіальних громад (за згодою), Одеська філія
ПАТ "Укртелеком" (за згодою), ПАТ НСТУ
«Одеська регіональна дирекція» (за згодою)

- з використанням СЦВ для абонентів
облдержадміністрації
____________________

Один раз на
квартал (за
окремим
планом)

Один раз на
місяць за
окремим
планом

Кожна третя
середа місяця
Останній
вівторок місяця
Останній
вівторок місяця

