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ВСТУП
Об’єктові формування цивільного захисту складають найбільш масову
частину сил цивільного захисту, що створюються для проведення великих
обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Успіх проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
залежить не тільки від теоретичної підготовки особового складу об’єктових
формувань, а також від практичної підготовки.
Практичну

підготовку

об’єктові

формування

отримують

під

час

проведення спеціальних комплексних об’єктових навчань та тренувань.
Тому важливо, щоб кожне комплексне об’єктове навчання, тренування не
проходило за звичним шаблоном для навчаємих, а вносило для них елементи
нового для удосконалення знань та практичних навиків.
Основною метою роботи є розгляд організаційних основ порядку
підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань з
цивільного захисту суб’єктами господарювання.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
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1.1 ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА НАВЧАННЯ,
ШТАБУ КЕРІВНИЦТВА

Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту є
формою практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, що визначає в цілому готовність підприємств,
установ та організацій до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації,
локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки,
цивільного захисту на особливий період.
Комплексні

об'єктові

навчання

(далі

-

навчання)

проводяться

підприємствами, установами та організаціями з чисельністю працюючих 50
осіб і більше з метою комплексного відпрацювання їх учасниками алгоритмів
дій з організації та здійснення заходів, передбачених планами реагування на
надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах
підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.
Навчання проводяться на завершальному етапі трирічного періоду
об'єктової підготовки з цивільного захисту працівників після того, як вони
оволодіють у повному обсязі теоретичним матеріалом відповідних програм
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. На комплексних
навчаннях кожен учасник виконує обов’язки, які йому визначені, згідно з
планом дій органів управління і сил у

надзвичайній ситуації, залежно від

конкретної обстановки, за планом проведення навчання, тренування.
У період між навчанням проводяться спеціальні об’єктові тренування
спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, як:
-

у перший рік трирічного періоду проводяться роздільні спеціальні

об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;
на другий рік трирічного циклу проводяться спільні об’єктові
тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.
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За своїм призначенням спеціальні об’єктові навчання і тренування можуть
бути – плановими, експериментальними та показовими.
Перевірочні,

експериментальні

та

показові

навчання,

тренування

проводяться у відповідності до вказівок вищестоящих начальників, керівників,
директорів. У вказівках, як правило визначаються – термін проведення, мета,
навчальні питання, склад учасників, заходи щодо матеріально-технічного
забезпечення, порядок проведення навчання та інші питання.
Тривалість навчання, тренування повинно бути таким, щоб забезпечити
повне і якісне відпрацювання усіх навчальних питань. Постанова кабінету
Міністрів України від 26.0613 №443 “Про затвердження Порядку підготовки до
дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту” визначає
тривалість:
- навчання, один раз на три роки, до 2 діб;
- тренування, щорічно, одна доба.
У вищих навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах,
організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб з метою комплексного
відпрацювання заходів, передбачених інструкціями щодо дій персоналу у разі
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, замість навчання
щороку тривалістю до 8 годин проводиться комплексне об'єктове тренування.
Під час проведення об’єктового навчання, тренування усі його учасники
діють в єдиній тактичній обстановці, без зупинення виробничої діяльності і
вирішують весь комплекс завдань передбачених планами реагування на
надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах
підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.
В обов’язковому порядку до навчання залучаються:
- об'єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій;
- об'єктові евакуаційні органи;
- штатний або позаштатний підрозділ (особа) з питань цивільного захисту
підприємства, установи, організації;
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- особи, на яких у разі виникнення надзвичайної ситуації покладаються
функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та
працівників штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового
рівня;
- об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;
- чергова (диспетчерська) служба (у разі утворення);
- до третини об'єктових формувань цивільного захисту;
- об'єктова добровільна пожежна дружина (команда);
- об'єктова аварійно-рятувальна служба (у разі утворення);
- працівники підприємства, установи, організації, яких планується
залучити до проведення практичних заходів.
Для організації та проведення навчання, тренування призначається
керівник навчання (тренування), його заступники, посередники та утворюється
штаб керівництва навчання.
За організацію та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань
з питань цивільного захисту на суб’єктах господарювання відповідають
керівники підприємств, установ, організацій.
Керівник зобов’язаний:
- знати вимоги відповідних наказів з питань, які регламентують
підготовку та проведення навчань з питань цивільного захисту, реагування на
надзвичайні ситуації, рівень підготовки керівного складу об'єкта, формувань
цивільного захисту;
- визначити та уточнити вихідні дані для навчання, тренування: тему,
навчальні цілі для різних категорій навчаємих, етапи навчання та навчальні
питання, склад учасників тренування та послідовність їх залучення, місце
проведення, обсяг імітації, сили та засоби, які необхідні для її проведення,
питання матеріально-технічного забезпечення, заходи безпеки;
- керувати розробкою комплекту документів щодо організації та
проведення навчання, тренування;
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- організувати та провести підготовку до навчання, тренування своїх
заступників, помічників, посередників та штаб керівництва;
- взяти участь у проведені рекогносцировці місць навчання, тренування;
- організовувати підготовку місць проведення навчання, тренування та
імітації;
- організовувати дії тих хто навчається, управління ними в ході
проведення навчання, керувати нарощуванням обстановки для досягнення
поставлених навчальних цілей;
- особисто, через своїх заступників, посередників, штаб керівництва
здійснювати контроль за своєчасністю та правильністю дій тих хто навчається,
аналізувати зміст прийнятих ними рішень та відданих розпоряджень;
- забезпечувати дотримання заходів безпеки;
- по закінченню навчання провести розбір, оцінити дії тих, хто навчається,
поставити завдання та підготувати проект наказу «Про результати проведення
навчання».
Штаб є основним органом, який забезпечує підготовку та проведення
навчання. На штаб керівництва покладається:
- розробка комплекту документів по організації та проведенні навчання;
- забезпечення підготовки всіх учасників навчання;
- збір та узагальнення відомостей про дії тих хто навчається, підготовка
пропозицій керівнику навчань щодо якості відпрацювання навчальних питань та
здійснення контролю за виконанням тих хто навчається поставлених завдань;
- підготовка ввідних та доведення їх до учасників навчання;
- вивчення та узагальнення досвіду проведення заходів цивільного
захисту при локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
- контроль за збором і повернення на свої місця всіх учасників навчання, а
також за поверненням техніки, інструментів на свої місця;
- підготовка доповіді про результати проведення навчання, тренування.
Кількість заступників та посередників керівника навчань, тренувань у
кожному випадку визначається, виходячи з основних цілей, масштабів
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навчання, а також від складу його учасників і має бути таким, щоб навчанням
було охоплено всі учасники навчання та здійснювався контроль за їх дією. З
метою забезпечення якісного виконання своїх обов'язків всі вони розробляють
свої особисті плани проведення навчання.
Відповідальність за дотриманням заходів безпеки під час навчання несе
весь керівний склад та командири формувань цивільного захисту.

1.2 ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛЬНИХ ОБЄКТОВИХ НАВЧАНЬ І ТРЕНУВАНЬ З
ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
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Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту
передбачають підготовчий період, періоди проведення навчання та розбору його
результатів. До загальних заходів підготовчого періоду навчання належать:
- добір з числа керівного складу та фахівців, які організовують і
здійснюють заходи цивільного захисту, керівництва навчанням і посередників з
навчання, тренування та організація їх підготовки;
- розробка навчально-методичної документації та кошторису витрат на
підготовку та проведення навчання, тренування;
- підготовка навчальних місць, містечок та натурних дільниць з
відпрацювання практичних заходів;
- оцінка готовності персоналу, який залучається до навчання, засобів
імітації, систем управління та оповіщення.
Для організації та проведення навчання, тренування розробляється
наступний комплект документів:
1. Наказ «Про організацію та проведення спеціального об’єктового
навчання (тренування) з питань цивільного захисту.
2. План рекогносцировки місць практичного відпрацювання питань
3. Календарний план підготовки до комплексного об’єктового навчання.
4. План проведення комплексного об’єктового навчання з додатками:
4.1 План об’єкта з графічним показником ділянок, рубежів, пунктів
відтворення обстановки та переліком засобів імітації.
4.2 Почасовий графік нарощування обстановки з переліком ввідних.
4.3 Схема розгортання сил і засобів у місцях (ділянках) відпрацювання
практичних заходів та їх зміст.
4.4 Табель термінових донесень за навчанням.
5. План імітації на комплексному об’єктовому навчанні та імітаційні
талони.
6. Особистий план заступника (посередника) керівника навчання.
8. Інструкція по заходам безпеки.
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9. Акт готовності (допуску) персоналу до проведення навчання,
тренування.
10. Крім того, обов’язково на навчання, тренування готується оперативнотехнічна та звітна документація з урахуванням оперативної обстановки, яка
може скластися у зоні надзвичайної ситуації та ходу ліквідації наслідків
надзвичайної

ситуації,

ведення

якої

здійснюється

за

необхідністю

у

відповідності до вимог і форм, які визначені наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 26.12.2014 №1406 “ Положення про штаб з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації ”:
10.1 Журнал реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.
10.2 Оперативний журнал з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
10.3 Розрахунок сил і засобів (техніки), залучених до ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації.
10.4 Карта зв’язку у зоні надзвичайної ситуації.
10.5 Доповідь старшої посадової особи про склад і засобів (техніки), що
прибули для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (вибули із зон
надзвичайної ситуації.
10.6 Звіт про роботу залучених до ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації сил та засобів (техніки) цивільного захисту.
10.7 Робоча карта (схема) зони надзвичайної ситуації.
10.8 оперативний план заходів з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації.
10.9 Журнал обліку постраждалих та загиблих під час надзвичайної
ситуації.
10.10 Журнал обліку матеріально-технічного забезпечення ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.
10.11 Журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту).
Підготовка до навчання здійснюється на підставі наказу «Про організацію
та проведення комплексного об’єктового навчання з питань цивільного
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захисту», який видається не пізніше ніж за 45 днів до його проведення
керівником підприємства, установи, організації, яким визначаються:
- вихідні дані (тема, навчальні цілі, строк та місце проведення);
- призначається керівництво навчанням, а також визначаються склад тих,
хто навчається, посередники при них, порядок їх підготовки і допуску до
навчання;
- строки та обсяг робіт з підготовки місць (ділянок) проведення
практичних заходів, відповідальні виконавці;
- матеріально-технічне забезпечення;
- кошторис на підготовку та проведення навчання.
Рекогносцировка місць проведення навчання проводиться керівником
навчання з метою виробітки і уточнення елементів і деталей плану проведення
навчання з урахуванням характеру місцевості, особливостей об’єкту, його
виробничої діяльності та інших елементів.
У ході проведення рекогносцировки керівник навчання уточнює і
остаточно визначає:
- місце проведення навчання (об’єкти) та основні місця відпрацювання
практичних заходів;
- вихідну обстановку;
- етапи навчання, послідовність та порядок відпрацювання навчальних
питань;
- дільниці імітації, її об’єм, необхідні сили та засоби;
- заходи щодо підготовки місць для відпрацювання практичних заходів;
- необхідні заходи щодо дотримання правил безпеки у ході відпрацювання
практичних заходів та зберігання державної (комерційної) таємниці;
- заходи щодо приведення місць тренування в порядок по закінченню
навчання.
По результатам керівник навчання, тренування дає штабу керівництва
вказівки щодо розробки комплекту документів з організації та проведення
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навчання, а також щодо підготовки місць відпрацювання практичних заходів та
заходів безпеки.
За отриманими вказівками штаб керівництва розробляє календарний план
підготовки до комплексного об’єктового навчання та не пізніше ніж за 45 діб до
початку навчання доводиться до виконавців та учасників навчання, тренування.
Календарний план затверджується керівником навчання та може містити
наступні розділи:
1) організаційні заходи;
2) розробка навчально-методичної документації та кошторису витрат на
підготовку та проведення тренування;
3) підготовка навчальних місць (містечок та натурних дільниць) з
відпрацювання практичних заходів;
4) контроль готовності та надання допомоги;
5) інші розділи в залежності від призначення навчання.
План проведення навчання, з додатками – є основним навчальнометодичним документом, який визначає хід проведення навчання та порядок
відпрацювання навчальних питань.
План розробляється штабом керівництва, затверджується керівником
навчання не пізніше ніж за один місяць до його початку проведення.
План проведення навчання розробляється текстуально та може включати:
- тему проведення навчання, навчальні цілі до кожної категорії
навчаємих, дата та час проведення навчання;
- склад учасників навчання;
- етапи навчання, його тривалість, навчальні питання та час щодо його
відпрацювання;
- час закінчення навчання;
- час і місце проведення навчання.
План об’єкта з графічним показником ділянок, рубежів, пунктів
відтворення обстановки та переліком засобів імітації та схема розгортання сил і
засобів у місцях (ділянках) відпрацювання практичних заходів та їх зміст
розробляється за допомогою топографічних знаків.
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Наказ Міністерства внутрішніх справ України №934 від 11.09.2014р.
вимагає, що практичні заходи повинні проводитись з імітацією руйнувань,
пожеж, задимлення та іншого. При цьому, дозволяє окремі елементи імітації на
навчанні доповнювати засобами позначення, наприклад: знаками, покажчиками,
прапорцями, пояснювальними записками.
Тому, план імітації на комплексному об’єктовому навчанні включає
заходи, що забезпечують створення навчальної обстановки, яка максимально
наближена до умов в зоні ураження. План відпрацьовується заступником
керівника навчання з імітації на основі плану проведення навчання,
текстуально, за необхідністю до нього можуть додаватися схеми.
В плані імітації відображається:
-

дільниці, об’єкти, вид характер і час імітації;
сили та засоби, що виділяються для проведення імітації;
засоби зв’язку та сигнали управління імітацією;
заходи щодо охорони засобів імітації та забезпечення заходів безпеки.

Наприклад, імітація умовної пожежі, для учасників навчання повинна
відтворювати та моделювати рух зон за етапами розвитку пожежі, формувати в
них практичну уяву про характер та масштаб пожежі. Ступінь імітації пожежі та
руйнувань залежить від навчальних цілей та особливостей об’єкту.
Імітація повинна відповідати наступним вимогам:
1) обов’язково по бути керованою та безпечною для тих, хто навчається;
2) не потребувати багато часу та засобів на її підготовку і проведення;
3) категорично забороняється використовувати засоби, які під час імітації
здатні привести до реальної пожежі, аварії або завдати травм учаснику
навчання, тренування.
Тому, найбільше виникає труднощів при створенні наочної імітація
умовної пожежі для навчаємих під час проведення навчання, тренування.
Виходячи з вимог до імітації та правил пожежної безпеки, можливо для
імітації пожежі, руху зон за етапами розвитку пожежі використовувати
кольорові прапорці або папір формату А4 (А3), за кольорами:
- червоний колір – зона горіння;
- рожевий колір – зона теплового впливу;
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- чорний колір – зона токсичності;
- сірий (коричневий) колір – зона задимлення.
За допомогою даних засобів імітації можливо:
1) легко, наочно, швидко імітувати обстановку, яка може утворитися у
разі пожежі;
2) моделювати рух усіх зон за етапами розвитку пожежі, шляхом
переміщення паперу по стінках приміщення, меблях , підлозі та інших речах за
допомогою канцелярського скотча;
3) безпечно навчати всіх учасників навчання, тренування правильним
діям щодо швидкої та безпечної евакуації у разі пожежі.
Особистий
тренування

план

заступника

відпрацьовується

(посередника)

текстуально

або

керівника
графічно

на

навчання,
підставі

розробленого плану навчання, тренування.
У ньому звичайно зазначається:
-

тема навчання, навчальні цілі;
загальна обстановка;
етапи навчання, їх час, навчальні питання;
заходи безпеки.

Особисті плани затверджуються керівником навчання.
1.3 ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБЄКТОВИХ НАВЧАНЬ І ТРЕНУВАНЬ З
ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

На тренування спеціалізовані служби та формування ЦЗ виводяться у
повному складі зі штатною технікою та майном.
В ході проведення навчання, тренування, навчаємими повинні відпрацювати всі навчальні питання, які визначені планом проведення навчання. Основна
увага в ході тренування зосереджується на відпрацюванні прийомів та способах
захисту персоналу, що опинився у зоні ураження.
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Тренування, як правило, включає не два етапи (перший етап - оповіщення
та приведення в готовність до дій, другий етап – управління формуваннями цивільного захисту) а три.
На першому етапі відпрацьовуються питання оповіщення і збору особового складу формування (служби) цивільного захисту, приведення їх в готовність
до дій за призначенням.
Керівник тренування особисто та через штаб керівництва (посередників)
перевіряє готовність формувань до дій за призначенням (укомплектованість
згідно штатних розписів особовим складом, майном та технікою, знання заходів
безпеки).
Другий етап – підготовка пропозицій в рішення керівника ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Відпрацьовуються питання щодо прийняття рішення на локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації.
План проведення комплексного об’єктового навчання (тренування) є головним навчально-методичним документом, який визначає послідовність відпрацювання навчальних питань.
Рішення керівника робіт на локалізацію і ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, його розпорядження формуванням цивільного захисту є
основними навчальними документами, які повинні обов’язково відпрацьовуватися під час проведення кожного навчання, тренування.
Штаб з ліквідації НС аналізує обстановку, проводить необхідні розрахунки, готує пропозиції та розпорядчі документи керівнику тренування (керівнику
робіт з ліквідації НС) та, з його дозволу, доводить їх до виконавців (керівників
служб та формувань ЦЗ).
На третьому етапі відпрацьовуються питання управління підпорядкованими підрозділами (формуваннями), виконуються практичні заходи щодо дій
особового складу формування за призначенням. В ході цього етапу керівники
тренувань повинні відтворювати таку обстановку, яка б вимагала від підлеглих
максимальної віддачі сил та вмінь згідно своїх обов’язків, спонукала б особовий
склад до прояви ініціативи, сміливих та рішучих дій.
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Керівник тренування особливу увагу в цей час приділяє злагодженості в
діях учасників тренування та організації їх взаємодії при відпрацюванні практичних питань, особисто та через посередників оцінює підготовку служб та
формувань до дій за призначенням. Посередники готують та надають до штабу
керівництва короткі висновки за результатами дій учасників тренування,
контролюють та не допускають порушень заходів безпеки особовим складом
під час відпрацювання практичних дій.
Якщо, ті хто навчається під час відпрацювання практичних дій погано виконують певні нормативи, заходи не виконуються у відведений час, керівник навчання тренування повторно відпрацьовує те або інше навчальне питання.
Для більш якісного відпрацювання навчальних питань у відповідності до
створеної навчальної обстановки, навчаємим вручаються імітаційні талони.
По завершенню навчання, тренування їх керівники проводять розбір, під
час якого розбираються та оцінюються всі практичні заходи, які виконанні під
час проведення навчання, тренування, дій особового складу, визначають тих,
хто краще діяв в ході навчання (тренування), вказують на виявлені недоліки та
порядок їх усунення.
Під час проведення розбору, керівник тренування вказує:
- тему та строки проведення навчання, тренування;
- хто залучався та кількість особового складу;
- повнота і якість відпрацьованих в ході навчання, тренування навчальних
питань;
- оцінка дій особового складу;
- загальна оцінка за тренування.
На підставі отриманих звітів від керівників тренувань керівник підрозділу
(посадова особа) з ЦЗ об’єкта надає керівнику підприємства, установи, організації короткий звіт про результати проведених роздільних тренувань з цивільного захисту, свої пропозиції щодо покращання навчання та усунення
виявлених недоліків. Другий примірник звіту подається до органу з питань НС
та ЦЗН району (міста).
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Результати роздільного об’єктового тренування спеціалізованої служби та
формування ЦЗ, а також індивідуальні оцінки особового складу за дії в ході
тренування заносяться до журналу обліку підготовки служби, формування з цивільного захисту.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 11.09.2014 №934 “Порядок
організації проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту” вимагає:
1. За результатами проведених спеціальних об'єктових навчань і
спеціальних об'єктових тренувань з питань цивільного захисту не пізніше 10
днів з часу їх закінчення складається звіт, що підписується керівником
підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу, який
подається

до

місцевого

органу

виконавчої

влади

самоврядування) та територіального органу ДСНС України.

(органу

місцевого
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2. Результати тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного
захисту щодо дій за призначенням, а також індивідуальні оцінки працівників,
що входять до їх складу, заносяться до журналів обліку підготовки
спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.
Але в той же час, наказ не визначає критерії оцінок за якими оцінюються
дії навчаємих, що не уможливлює об’єктивно оцінити дії формувань та органів
управління, призводить до формального оцінювання дій та занесення до
журналів обліку підготовки формальної оцінки.
Критерії оцінки комплексних навчань на об’єкті господарської діяльності
визначені в додатку 10 наказу МНС України від 14.10.98 №317 “ Про
затвердження Рекомендацій щодо організації і проведення комплексних навчань
з цивільної оборони на об'єктах господарської діяльності”.
В цілому комплексні об’єктові навчання, тренування оцінюються:
“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Критерії не відповідають
змінам, які відбулися з 1998р. та вимогам новій нормативно-правовій базі.
Пропозиція:
1. Терміново визначити критерії оцінок та викласти у методичних
рекомендаціях ДСНС України щодо підготовки до дій у надзвичайних
ситуаціях. Можливо перейти до оцінювання:
– “готові до виконання завдань”,
– “ неготові до виконання завдань”.
2. Доопрацювати наказ Міністерства внутрішніх справ України від
11.09.2014 № 934 “Про затвердження Порядку організації та проведення
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту” в
частині організації та проведення комплексних об’єктових навчань та тренувань
з питань цивільного захисту.
3. Доопрацювати вимоги наказу

Державної служби України з

надзвичайної ситуації від 25.01.17 №49 “Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо організації та проведення моніторингу якості діяльності
навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”
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щодо збору матеріалів проведених навчань, тренувань з питань цивільного
захитсу.
Наказ визначає, що для аналізу результатів моніторингу за конкретним
напрямком діяльності навчально-методичних центрів використовуються основні
групи кількісних та якісних показників, які визначені у додатку.
Один з показників – підготовка керівництва та інших учасників
комплексних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ, проводиться за
(матеріалами навчань і тренувань, перевірок у сфері ЦЗ, матеріали проведених
показових СОН, Т), що суперечить вимогам наказу Міністерства внутрішніх
справ України №934 від 11.09.14р, який вимагає лише звіти за результатами
проведених навчань, тренувань з питань цивільного захисту і подача їх лише до
органів місцевого самоврядування, територіального органу ДСНС України та
закону України “Про інформацію”.
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