
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 15 квітня 2022 р. № 288-р 

Київ 

Про затвердження оперативного плану 

 заходів з протимінної діяльності  

1. Затвердити оперативний план заходів з протимінної діяльності, що 

додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої 

влади:  

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим 

розпорядженням, у межах бюджетних призначень, передбачених таким 

органам законом про Державний бюджет України на відповідний рік, 

коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством; 

подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним 

періодом, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її 

узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінету Міністрів України. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 29 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 квітня 2022 р. № 288-р 

ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН 

заходів з протимінної діяльності 

Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 
Строк виконання 

1. Забезпечити функціонування 

секретаріату Національного органу з 

питань протимінної діяльності  

Міноборони постійно 

2. Запровадити систему управління 

(обміну) інформацією (даними) щодо 

потенційно небезпечних територій 

України,  забруднених 

вибухонебезпечними предметами, та 

визначення пріоритетних завдань з 

протимінної діяльності 

Міноборони 

центральні органи 

виконавчої влади 

інші заінтересовані 

державні органи (за 

згодою) 

невідкладно  

3. Забезпечити створення та ведення 

бази даних щодо вибухонебезпечних 

предметів за їх типами (видами), 

виявлених на території України 

Міноборони ДСНС постійно 

4. Вжити заходів щодо залучення 

міжнародних та вітчизняних 

операторів протимінної діяльності до 

проведення нетехнічного/ технічного 

обстеження небезпечних територій 

(районів), визначення ешелонування 

проведення заходів з протимінної 

діяльності на територіях, на яких 

завершено активні фази бойових дій 

Міноборони 

МВС 

ДСНС 

Мінреінтеграції 

невідкладно 

5. Забезпечити здійснення заходів 

оперативного реагування у разі 

виявлення вибухонебезпечних 

предметів на територіях, на яких 

завершено активні фази бойових дій 

ДСНС 

Міноборони 

місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою)  

СБУ (за згодою) 

постійно 

6. Забезпечити маркування 

(позначення) і складення карт 

територій України та об’єктів, 

Міноборони 

ДСНС 

постійно 
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Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 
Строк виконання 

забруднених та (або) імовірно 

забруднених вибухонебезпечними 

предметами  

 

7. Забезпечити збір даних щодо 

інцидентів, пов’язаних з 

вибухонебезпечними предметами, 

серед цивільного населення 

Мінреінтеграції 

МОЗ 

Мінветеранів 

Мінсоцполітики 

Національна поліція 

ДСНС 

місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою)  

постійно 

8. Забезпечити збір та узагальнення 

даних щодо потреб цивільного 

населення у сфері протимінної 

діяльності 

Мінреінтеграції 

ДСНС 

місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою)  

постійно 

9. Забезпечити інформування 

населення про ризики, пов’язані з 

вибухонебезпечними предметами, 

насамперед на територіях, на яких 

завершено активні фази бойових дій 

Мінреінтеграції 

ДСНС 

місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою)  

постійно 

10. Забезпечити проведення в усіх 

навчальних закладах (зокрема 

дошкільних) занять з питань 

запобігання ризикам, пов’язаним з 

вибухонебезпечними чи підозрілими 

предметами, та правил поводження з 

такими предметами 

МОН 

Мінреінтеграції 

Міноборони 

Національна поліція 

ДСНС 

постійно 

11. Вжити заходів щодо залучення 

міжнародної технічної допомоги для 

проведення заходів з протимінної 

діяльності  

 

Міноборони 

МВС 

ДСНС 

Мінреінтеграції 

постійно 
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Найменування заходу 
Відповідальні за 

виконання 
Строк виконання 

12. Вжити заходів щодо акредитації 

центру протимінної діяльності 

Міноборони 

Національне 

агентство з 

акредитації (за 

згодою) 

невідкладно 

13. Забезпечити проведення 

ліцензування освітньої діяльності, 

пов’язаної з підготовкою демінерів та 

фахівців з гуманітарного 

розмінування, з урахуванням вимог 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 березня 2022 р. № 314 “Деякі 

питання забезпечення провадження 

господарської діяльності в умовах 

воєнного стану” 

МОН постійно 

__________________ 


