
 

 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
         16.09. 2021 року                смт  Літин                   № 97 
 

Про проведення «Місячника Цивільного захисту» 

 

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту області на 

2021 рік, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 19 січня 2021 року № 38, рішення виконавчого комітету 

Літинської селищної ради від 19 березня 2021 року № 64 «Про затвердження 

плану основних заходів цивільного захисту ланки Літинської селищної 

територіальної громади Вінницької територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту на 2021 рік» та з метою роз’яснення 

державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки захисту населення 

і територій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій, їх попередження, навчання населення 

поводженню в екстремальних умовах, пропаганди діяльності єдиної системи 

цивільного захисту та її структурних підрозділів: 

1. Провести з 17 вересня по 17 жовтня 2021 року в Літинській селищній 

територіальній громаді «Місячник Цивільного захисту» з активним 

залученням до нього фахівців галузі цивільного захисту,  спеціалізованих 

служб цивільного захисту, відділу освіти, культури, молоді та спорту, 

представників відділу забезпечення заходів пожежно-профілактичної  роботи 

у Вінницькому районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Вінницькій області, 

підприємств, установ і організацій, засобів масової інформації з визначенням 

відповідних завдань. 

2. Головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами Літинської селищної ради 

Зелінському Р.М.: 

2.1.  підготувати План підготовки та проведення  «Місячника 

Цивільного захисту» в Літинській селищній територіальній громаді та 

довести його до виконавців; 

2.2. організувати проведення занять з працівниками хімічно-

небезпечного об’єкту та населення, що мешкає поблизу і потрапляє в зону 

ураження; 



2.3. організувати видання та розповсюдження пам’яток, листівок, 

звернень до громадян щодо питань цивільного захисту населення. 

2.4. залучити до проведення з 20 по 24 вересня 2020 р.  огляду-

конкурсу підприємства, установи та організації незалежно від форм власності 

на кращу навчально-матеріальну базу з  цивільного захисту. 

 

3. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської 

селищної ради  (Липкань Н.В.): 

3.1  здійснювати роз’яснювальну роботу з метою пропаганди 

здорового, активного способу життя тз дотриманням карантинних 

заходів щодо запобігання виникнення та розповсюдження коронавірусу 

SARS-CoV-2; 

           3.2  організувати виставки дитячих робіт з висвітлення знань з основ 

безпеки життєдіяльності, конкурси на кращу стінівку з відповідної тематики; 

3.3 забезпечити відпрацювання проведення евакуації учнів, вчителів та 

обслуговуючого персоналу, уточнення і поновлення планів евакуації та 

приведення в належний стан найпростіших укриттів. 

 

4.  Головним лікарям КНП «Літинська ЦРЛ» Літинської селищної ради 

(Кобель С.У.) та КНП «Літинський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги»  (Дяченко П.А.) здійснювати роз’яснювальну роботу з 

метою пропаганди здорового, активного способу життя, надання домедичної 

допомоги у разі виникнення нестандартної ситуації з дотриманням 

карантинних заходів щодо запобігання виникнення та розповсюдження 

коронавірусу SARS-CoV-2. 

 

5. Рекомендувати представникам відділу забезпечення заходів 

пожежно-профілактичної  роботи у Вінницькому районі ЦЗД ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області (Любавін Ю.О., Романенко Г.О.): 

5.1. провести виставки з демонстрацією сучасних засобів проведення 

пошуково-рятувальних робіт, приладів радіаційної та хімічної розвідки, 

засобів індивідуального захисту; 

5.2. посилити роз’яснювальну роботу, пов’язану з організацією захисту 

населення в умовах НС з керівниками підприємств, установ, організацій та 

жителями району. 

6. Головному редактору ПП «Редакція газети «Літинський вісник» 

(Мальченко Н.М.)   широко висвітлювати заходи «Місячника Цивільного 

захисту».        

7.  Виконавцям інформацію про проведену роботу протягом 

«Місячника Цивільного захисту»  надати до Літинської селищної ради  до 24 

жовтня 2019 року для узагальнення та підготовки звіту до Департаменту з 

питань оборонної роботи, цивільного захисту  та взаємодії з 

правоохоронними органами облдержадміністрації. 

 
   

Селищний голова                                                   Анатолій БИЧОК 
 

                                          


