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ВСТУП

Вс 1 практичш заходи, а саме, навчання (тренування) проводяться з
метою забезпечення готовност1 оргашв управлшня та сил цившьного захисту
до виконання завдань цившьного захисту в мирний час 1 особливий перюд
(пункт 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ в1д 26.06.2013 № 443).
Основними завданнями з шдготовки оргашв управлшня та сил
цившьного захисту е:
поглиблення

теоретичних

знань,

набуття

практичних

умшь

1

вщпрацювання практичних навичок, необхщних для проведения заход1в з
цившьного захисту;
вщпрацювання злагодженоеп дш оргашв управлшня та сил цившьного
захисту пщ час проведения заход1в з цившьного захисту;
проведения оцшки стану готовност1 оргашв управлшня та сил
цившьного захисту до дш, спрямованих на запобшання 1 реагування на
надзвичайн1 ситуацй;
навчання кер1вного складу та фах1вц1в орган1в управл1ння та сил
цившьного захисту з питань застосування сучасних засоб1в зв’язку 1
автоматизацп управл1ння, спец1ально'1 техн1ки, обладнання та шструмент1в;
впровадження в практику передового досвщу з п 1дготовки орган1в
управлшня та сил цившьного захисту. (пункт 3 Порядку, затвердженого
постановою КМУ вщ 26.06.2013 № 443).
П1д час розгляду теми мова шде конкретно про шдготовку сил
цившьного захисту, яка здшснюеться шляхом проведения спещальних
об’ектових навчань (тренувань) з питань цившьного захисту (пункт 15
Порядку, затвердженого постановою КМУ вщ 26.06.2013 № 443).
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1.НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТИ 3 ОРГАН13АЦН ТА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧНО? ШДГОТОВКИ 3 ПИТАНЬ

цивильного ЗАХИСТУ

Оргашзащя та проведения практичной пщготовки з питань цившьного
захисту на суб’ектах господарювання здшсиюеться вщповщно до вимог ряду
нормативно-правових акт1в держави, збкрема:
„Кодекс цившьного захисту Украши” вщ 02.10.2012 № 5403-У1;
постанова КМУ № 444 вщ 26.06.2013 „Про затвердження Порядку
здшснення навчання населения д1ям у надзвичайних ситуащях”;
постанова КМУ № 443 вщ 26.06.2013 „Про затвердження Порядку
пщготовки до дш за призначенням оргашв управлшня та сил цившьного
захисту”;
постанова КМУ № 787 вщ 09.10.2013 „Про затвердження Порядку
утворення, завдання та функцн формувань цившьного захисту”;
постанова КМУ № 819 вщ 23.10.2013 „Про затвердження Порядку
проведения навчання кер1вного складу та фах1вщв, Д1яльнють яких пов’язана
з оргашзащею 1 здшсненням заход 1в з питань цившьного захисту”;
постанова КМУ № 469 вщ 08.07.2015 „Про затвердження Положения
про спещал1зоваш служби цившьного захисту”;
наказ ДСНС Украши вщ 19.02.2016 № 83 „Про затвердження
Оргашзацшно-методичних вказ1вок з пщготовки населения до дш у
надзвичайних ситуащях”;
наказ ДСНС Украши вщ 12.07.2016 № 335 „Про затвердження
Прим1рного

перел1ку

документ1в

з

питань

цившьного

захисту,

що

розробляються центральними 1 мюцевими органами виконавчо'1 влади,
органами мюцевого самоврядування, суб’ектами господарювання”;
лист ДСНС Украши № 16-6361/161 вщ 26.04.2017 „Про проведения
спещальних об’ектових навчань 1 тренувань з питань цившьного захисту”.
1.1 Кодекс цившьного захисту УкраУни.
Навчання працюючого населения д1ям у надзвичайних ситуащях е
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обов’язковим 1 здшсиюеться в робочий час за рахунок к о п т в роботодавця за
програмами шдготовки населения д1ям у надзвичайних ситуащях, а також
пщ час проведения спещальних об’ектових навчань 1 тренувань з питань
цившьного захисту (стаття 40).
Порядок оргашзацп та проведения спещальних обектових навчань 1
тренувань з питань цившьного захисту визначаеться центральним органом
виконавчо'Г влади, який забезпечуе формування та реашзуе дердавну пол1тику
у сфер1 цившьного захисту (стаття 40).
Пщготовка до дш за призначенням сил цившьного захисту здшсиюеться
пщ час проведения спещальних, показових, експериментальних навчань 1
тренувань з питань цившьного захисту (статя 92).
Безпосередню шдготовку до дш за призначенням вщповщних сил ЦЗ
здшснюють IX кер1вники, яю несуть за це персональну вщповщальшсть
(стаття 92).
Особи кер1вного складу та фах1вщ оргашв виконавчоУ влади, оргашв
мюцевого самоврядування, суб’екпв господарювання (СГ), Д1яльн1сть яких
пов’язана з орган1зац1ею 1 здшсненням заход1в з питань цившьного захисту, у
перший р 1к призначення на посаду 1 пер1одично один раз на три - п’ять роюв
зобов’язан1 проходити навчання з питань цившьного захисту у вщповщних
навчально-методичних центрах сфери цившьного захисту (стаття 91).
*

До завдань 1 обов’язюв суб’ект1в господарювання у сфер1 цившьного
захисту належить проведения об’ектових тренувань 1 навчань з питань
цившьного захисту (стаття 20).
1.2
„Порядок шдготовки до дш за призначенням оргашв управлшня
та сил цившьного захисту” (постанова КМУ вщ 26.06.2013 № 443).
Спещальш навчання (тренування) проводяться з метою вщпрацювання
практичних навичок кер1вного складу та фах1вщв сил цившьного захисту,
необхщних для запобпання виникненню надзвичайних ситуацш, захисту
населения 1 територш у раз1 IX виникнення, проведения авар1Йно-рятувальних
та шших нев1дкладних роб1т, перев1рки готовноеи сил цившьного, захисту
(пункт 17).
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Пщготовка сил ЦЗ здшсиюеться шляхом проведения спещальних
об’ектових навчань, тренувань (СОН, СОТ) (пункт 15). Зпдно щеТ ж
постанови визначаеться перюдичнють та тривалють проведения заход1в з
пщготовки сил ЦЗ 1 склад таких сил у Додатку п.12,13,14.
1.3

„Порядок здшснення навчання населения д1ям у надзвичайних

ситуащях” (постанова КМУ вщ 26.06.2013 № 444).
Навчання населения складаеться (кр1м шших напрямюв) з практично'1
пщготовки пщ час проведения спещальних об’ектових навчань 1 тренувань з
питань цившьного захисту (пункт 5).
Навчання працюючого населения здшсиюеться безпосередньо на
пщприемств1, в установ1 та оргашзацп зпдно з програмами пщготовки
пращвнишв до дш у надзвичайних ситуащях, а також пщ час проведения
спещальних об’ектових навчань (тренувань) з питань ЦЗ (пункт 6).
Навчання працюючого населения здшсиюеться у робочий час за
рахунок копгпв пщприемств, установ та оргашзацш (пункт 18).
Графпси проведения СОН, СОТ затверджуються щороку кер1вниками
пщприемств, установ, оргашзацш 1 узгоджуються з мюцевими органами
виконавчоУ влади, органами мюцевого самоврядування та територхальними
органами ДСНС (пункт 17).
1.4„Порядок проведения навчання кер1вного складу та фах1вщв,
дгяльшсть яких пов’язана з оргашзащею 1 зд1Йсненням заход 1в з питань
цившьного захисту” (постанова КМУ вщ 23.10.2013 № 819).

Практична пщготовка - це спещальш об’ектов1 навчання 1 тренування з
питань цившьного захисту, що проводяться суб’ектами господарювання
вщповщно до плашв реагування на надзвичайш ситуацп, плашв локал1зац11 1
Л1квщаци иасл1дюв аварш на об’ектах и1двищено1 небезиеки та плашв
цившьного захисту на особливий перюд, затверджених в установленому
законодавством порядку (пункт 9).
Навчання ос1б кер1вного складу та фах1вц1в, Д1яльшсть яких пов’язана з
орган1зац1ею 1 зд1йсненням заходтв з питань ЦЗ, здшсиюеться шляхом
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проведения функционального навчання та практично'Г пщготовки (пункт 7).
Кер1вники та особи, яю очолюють штаби кер1вництва спещальних
об’ектових навчань (тренувань) з вщпрацювання дш вщповщно до плашв
реагування на надзвичайш ситуацн, плашв локалгзацн 1 лжвщацн наслщюв
аварш на об’ектах пщвищеиоТ небезпеки та плашв цившьного захисту на
особливий перюд, - проходять функцюнальне навчання в НМЦ ЦЗ та БЖД
Р1вненсько1 област1 один раз на три роки.
Спещальш об’ектов1 навчання 1 тренування за своТм призначенням
можуть бути плановими (Пл), експериментальними (Е) та показовими (П).
Експерименталып - проводяться з метою пошуку або випробування 1
освоения шновацшних технолопй проведения АР та шших невщкладних
роб1т, ново1 оргашэацшноТ взаемодп сил ЦЗ, застосування нових зразюв
техшки (постанова КМУ вщ 26.06.2013 № 443).
Показов! - проводяться з метою демонстраци можливостей новоУ техн1ки
1 технолопй, способгв оргашзацп та проведения АР та шших невщкладних
роб1т (постанова КМУ вщ 26.06.2013 № 443).
При плануванш проведения сиец1альних об’ектових навчань 1 тренувань
з питань цив1льного захисту на р 1к головними чинниками, за якими
визначаеться вид 1 перюдичшсть проведения спец1альних об’ектових навчань
1 тренувань з питань ЦЗ, е чисельшсть працюючого персоналу та наявнють у

його склад1 ОПН.
Згщно Постанови КМУ вщ 26.06.2013 № 444 „Про затвердження
Порядку здшснення навчання населения д1ям у надзвичайних ситуащях” п. 12
з

метою

належноТ

орган1зацп

иавчального

процесу,

забезпечення

посл1довност1 теоретичного 1 практичного навчання на п1дприемствах, в
установах та оргашзащях розробляються 1 ведуться иланувальн1, обл1ков1 та
ЗВ1ТН1 документа.
1.6 Рекомендацн ДСНС Украши № 16-6361/161 вщ 26.04.2017 „Про
проведения спец1альних об’ектових навчань 1 тренуван з питань
цившьного захисту.
- спещальш об’ектов! навчання СОН проводиться один раз на три роки;

- спещальш об’ектов1 тренування СОТ (спещал1зованих служб або
формувань ЦЗ) проводиться не менше одного разу на р 1к;
- об’ектов! тренування ОТ проводиться щороку з учасниками навчальновиховного процесу у вищих навчальних закладах;
- день цившьного захисту ДЦЗ проводиться щороку з учасниками
навчально-виховного процесу у загальноосв1тшх та професшно-техшчних
навчальних закладах;
- тиждень безпеки дитини ТБД проводиться щороку з учасниками
навчально-виховного процесу у дошкшьних навчальних закладах.
СОН,

СОТ

проводиться

ус1ма

шдприемствами,

установами,

оргашзащями.
Прим1рний иерелш документацп для шдготовки 1 проведения СОН,
СОТ наведений у наказ1 ДСНС Украши вщ 12.07.2016 № 335 „Про
затвердження Прим1рного иерелшу докуменпв з питань цившьного захисту,
що розробляються центральними 1 мюцевими органами виконавчо\' влади,
органами мюцевого самоврядування, суб’ектами господарювання”. ,
Пщ час шдготовки документе до проведения СОН, СОТ керуватися
наказом

ДСНС

Украши

вщ

19.02.2016

№

83

„Про

затвердження

Оргашзацшно-методичних вказ1вок з пщготовки населения до дш у НС”,
пос1бником „Методичний супровщ СГ, що проводять навчання населения
д1ям у надзвичайних, аваршних ситуац1ях та в умовах терористичного акту”
та „Поради майстру виробничого навчання курс1в цив1льного захисту”
СТ.Осипенко.
Для в1дпрацювання питань взаемодп та оцшки реальност1 розроблених
документ1в з цившьного захисту та визначення готовноси сил 1 засоб1в до
виконання завдань, згщно з пунктом 13 частини 12 стагп 23 Кодексу
цившьного захисту Украши та пунктом 3 роздшу III Положения про
Оперативно-рятувальну службу цившьного захисту, затвердженого наказом
МВС вщ 03.07.2014 № 631, зареестрованим у Мппстерств1 юстицп Украши
23 липня 2014 р. за № 853/25630, до навчання (тренування) можуть

залучатись

в установленому порядку окрем1 шдроздши

Оперативно-

рятувальноУ служби цившьного захисту Державно! служби Украши з
надзвичайних ситуацш та шших аваршно-рятувальних служб.
Об’ектов!

спещашзоваш

служби

з чисельшстю

пращвниюв

господарювання

формування ланок, команд, груп

утворюються
бшыне

на

суб’екп

50 ос1б шляхом

(пункт 6 Положения, затвердженого

постановою КМУ вщ 08.07.2015 № 469).
Спещал13оваш

служби

цившьного

захисту

утворюються

для

проведения спещальних роб1т 1 заход1в з цившьного захисту та Ух
забезпечення, що потребують залучення фах1вщв певноУ спещальносп,
техшки 1 майна спещального призначення (пункт 1 стаття 25 Кодексу
цившьного захисту УкраУни).

Об ’ектоей формування цившьного захисту утворюються суб’ектами
господарювання, яю мають чисельнють працюючого персоналу понад 50 ос1б
та

волод1ють

транспортною,

буд1вельною,

комунальною,

медичною,

иожежною та 1ншою спещальною техн1кою 1 в1диов1дають одн1й з таких
умов:
*

1) вщнесеш до вщповщноУ категорй’ цив1льного захисту (особливоУ
важливост1, першоУ або другоУ категор1У);
2) мають стратепчне значения для економши 1 безпеки держави та
(або) продовжують свою виробничу д1яльшсть в особливий пер10 д;
3) експлуатують об’екти п1двищеиоУ небезпеки або потенцшно
небезпечш об’екти (пункт 3 „Порядку, затвердженого постановою КМУ В1Д
09.10.2013 № 787).
Формування цившьного захисту утворюються на непрофесшнш основ1
(пункт 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ в1д 09.10.2013 № 787).

2.ПОРЯДОК ОРГАШЗАЦП ТА ПРОВЕДЕНИЯ НАВЧАНЬ,
ТРЕНУВАНЬ
Програми шдготовки пращвниюв до дш у надзвичайних ситуащях
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(пункт 9 Порядку здшснення навчання населения д1ям у надзвичайних
ситуащях, затвердженого постановою Кабшету Мшютр1в Украши вщ 26
червня 2013

р. № 444, Програма загальноУ шдготовки иращвниюв

пщприемств, установ та оргашзацш до дш у надзвичайних ситуащях,
затверджена наказом ДСНС вщ 06.06.2014 № 310);
- плани реагування на надзвичайш ситуацп, плани локал1защУ 1
лшвщащУ наслщюв аварш на об’ектах пщвищеноУ небезпеки та плани
цившьного захисту на особливий перюд (стаття 130 Кодексу цившьного
захисту Украши);
шструкцп

щодо

дш

персоналу

суб’екта

господарювання

з

чисельшстю персоналу 50 ос1б 1 менше у раз1 загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацш (пункт 5 Порядку пщготовки до дш за
призначенням оргашв управлшня та сил цившьного захисту, затвердженого
постановою Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 26 червня 2013 р. № 443);
- наявнють графшв поведения СОН, СОТ з питань цившьного захисту
на суб’ектах господарювання;
- наявнють посвщчень з пожежно'1 безпеки та цившьного захисту;
- наявнють куточюв з питань цившьного захисту на суб’екп
господарювання.

З.РОЛЬ ПРАЦ1ВНИК1В НМЦ ЦЗ та БЖД Р1ВНЕНСБК01 ОБЛАСТ1 ТА
ГУ ДСНС УКРА1НИ У Р1ВНЕНСБК1Й ОБЛАСТ1 У ПЩГОТОВЦ1 ДО
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЩАЛЬНИХ ОБСКТОВИХ НАВЧАНЬ,
ТРЕНУВАНЬ 3 ПИТАНЬ ЦИВЫЬНОГО

3.1

„Оргашзацшно-методичш вказ1вки з пщготовки населения до

дш у надзвичайних ситуащях” (наказ ДСНС УкраУни вщ 19.02.2016
№ 83) вказано наступне:
„Навчально-методичш центри проводять шструкторсько-методичш
заняття з кер1вництвом ...” (роздш 2 п. 2.3. частина 6).
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„Методичний супровщ заход1в з практичней' пщготовки ... проводиться
шляхом проведения планових консультацш, надання роз’яснень, методичних
рекомендацш, оформления зразюв докуменпв, тематичних папок тощо”
(роздш 3 п. 3.2 частина 8).
3.2

Навчально-методичний центр у сфер! цившьного захисту:

забезпечуе методичний супровщ пщприемств, установ, оргашзацш, що
проводять навчання 1 тренування з питань цившьного захисту;
розробляе методичш рекомендаци з пщготовки 1 проведения на
пщприемствах, в установах та оргашзащях спещальних об’ектових навчань
(тренувань) з питань цившьного захисту;
готуюе та проводить згщно 13 затвердженими планами-графшами
практично'1 пщготовки шструкторсько-методичш заняття на пщприемствах, в
установах та оргашзащях, що проводять навчання (тренування) в межах
вщиовщних адмшютративно-територ1альних одиниць. Перелж навчальновиробничих завдань у планах проведения шструкторсько-методичних занять
та строки 1 тривалють Гх проведения узгоджують 13 замовниками;
ознайомлюеться (вивчае) з особливостями пщприемств (установ,
оргашзацш), на яких плануеться проведения навчань (тренувань);
готуе з урахуванням специфжи пщприемства (установи, оргашзацп)
необхщш формал1зован1 документи щодо п1дготовки та проведения йавчання
(тренування) та оптимальн1 алгоритми Д1Й за його планом;
зпдно з затвердженим розкладом проводить заняття на пщприемств! (в
установ1, оргашзацп) або надае допомогу пращвникам пщприемства в Ух
проведеии1;
надае методичну допомогу у форм1 консультування учасниюв навчання
(тренування) з в1дпрацювання алгоршъпв Д1Й за планом його проведения пщ
час Ух реал1заци

(у розробщ

плануючих документ1в,

вщпрацюванн1

навчальних питань за етапами його проведения, пщготовщ даних для
проведения розбору та вщпрацюванш "звггу за проведений практичней зах1д
тощо);
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проводить

шип, узгоджеш

пщ час

першоТ робочоТ зустр1Ч1 з

кер1вництвом пщприемства (установи, оргашзацп) заходи з вир1шення
наявних проблемних питань;
*

веде журнали облшу методичного супроводу пщприемств, установ,
оргашзацш, що проводять спещальш об'ектов1 навчання 1 тренування з
питань цившьного захисту та шше.
Методичний супровщ - це комплекс заход1в, що проводиться курсами,
НМЦ ЦЗ та БЖД 13 кер1виим складом та фах1вцями пщприемств, установ,
оргашзацш, д1яльшсть яких пов’язана з оргашзащею 1 здшсненням заход1в з
питань цившьного захисту пщ час пщготовки та проведения ними заход1в
практично!' пщготовки (стор. 41 частини I Методичного порадника з
основних

вид1в

осв1тньо'1

д 1яльност1

навчально-методичних

центр1в

цившьного захисту та безпеки життед1яльност1).
Зпдно навчального пос1бника „Орган1зац1я функц10 нального навчання
у сфер1 ЦЗ” СЛ.Осипенко, А.В.1ванов стор.76-77 та „Методичного порадника
з основних вид!в осв1тньо*1 Д1яльност1 навчально-методичних центр1в сфери
ЦЗ”, частина 1, стор.58-60:
1нструктивно-методичш заняття проводяться майстрами виробничого
навчання з персоналом пщприемств, установ, оргашзацш, яю пщ час
проведения

комплексних

об’ектових

навчань,

тренувань

виконують

обов’язки заступниюв, пом1чник1в кер1вника навчанням, тренуванням,
начальник1в спец1ал1зованих служб цив1льного захисту, входять до складу
посередницького

апарату,

штабу з лжвщаци

наслщюв

надзвичайних

ситуац1й. Окремо проводяться заняття з кер1вниками навчальних груп з
пщготовки пращвниюв на п1дприемствах, в установах та оргашзащях з
питань захисту 1 дш у НС.
Мета шструкторсько-методичного заняття п1дготувати його учасниюв
до вибору 1 застосуванню найбшып прийнятних метод1в IX роботи пщ час
пщготовки, оргаи1зацп 1 проведения комплексного об’ектового навчання,
тренування,

використання навчального часу та матер1ально-техшчних
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засоб1в.
Шд час заняття до його учасниюв доводиться тема навчання,
тренування,

навчальш

цш

та

навчалын

питания,

що

будуть

вщпрацьовуватися за етапами навчання, тренування; обстановка, визначена
планом навчання, тренування; найбшьш доцшьш дп, тих хто навчаеться, та
критер11 оцшки навчання, тренування. Заняття проводяться з кожного або
одночасно з декшькох еташв навчання, тренування. На занятп майстер
виробничого навчання роз’ясняе особливоеп проведения еташв навчання,
тренування, виходячи 13 специфжи оргашзацп та виконання заход1в
цившьного захисту на шдприемстш в установ1, оргашзацп.
За формою шструктажу проводяться заняття з групою пращвниюв, яю
В1ДПОВ1ДНО до

плануючих

документ1в

з

орган1зац 11

та

проведения

спец1ального об’ектового навчання, тренування призначаються кер1вниками
на навчальних мюцях, та/або залучаються до робгг з 1М1тацй, нарощування
обстановки або виконують у ход1 навчання, тренування практичш роботи з
використанням техшки, 1нструмент1в, прилад1в тощо.

Консультування

— це

Д1яльшсть

з

надання

квал1фшованими

прац1вниками цеитр1в профес1Йно'1 допомоги з питань цившьного захисту,
задоволення предметно!’ сфери штерес1в юридичних 1 ф1зичних ос1б щодо
вир1шення певноУ проблеми (задач1) в межах чинно!’ законодавчо!’ та
нормативно-правово! бази.
За формою проведения консультацп можуть бути: тематичними або
поточними; усними або письмовими у вигляд1 методичних пос 1б ник 1в
(методичн1 листи, 1нструктивно-методичн1 матер1али тощо).
Тематичн1 консультацп дозволяють глибоко та р1зноб1чно розглянути
певне питания, докладно розкрити змютовнють теми. Тематичш консультацп
плануються 1 вносяться до плашв роботи центр1в заздалегщь та проводяться
пращвниками

методичного

каб1нету.

При

пщготовщ

до

тематично!

консультацп методист шдбирае наочн1 пос1бники, методичний матер1ал за
темою тощо.
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Поточи 1

коисультац11

систематично

проводяться

майстрами

виробничого навчання територ1альних курс1в з р1зних питань, що виникають
у пращвниюв з питань цившьного захисту у ход1 Ух ирофесшно'1 д 1яльносп.
(„Методичний супровщ суб’екпв господарювання, що проводять навчання
у

Д1ям

надзвичайних

ситуащях та

в умовах терористичного

акту”

С.1.Осипенко).
Основними

складовими

методичного

супроводу

суб’екпв

господарювання, що проводять навчання пращвниюв д1ям у надзвичайних,
аваршних ситуащях та в умовах терористичного акту виступають:
а)

розроблення

та

розповсюдження

методичних

розробок,

рекомендацш з шдготовки 1 проведения на пщприемствах, в установах та
оргашзащях спещальних об’ектових навчань (тренувань) з питань цившьного
захисту;
б)

комплексне

програмно-методичне

забезпечення

навчання

пращвниюв та населения (за мюцем роботи та проживания) вщповщними
програмами пщготовки до дш у надзвичайних ситуащях;
в) пщготовка та проведения планових тематичних

1

поточних

консультацш, методичних семшар1в, матер1ал1в для видання навчальних,
навчально-наочних пос1бниюв, брошур, буклет1в, розроблення орипналмакет!в, сгещцв, 1нформац1Йно-дов1дкових куточюв з питань цившьного
захисту;
г) надання квагйфжованоТ допомоги консультацшним пунктам (при
органах мюцевого самоврядування) у вщпрацюванш плануючо'1, обл1ково1,
ЗВ1ТН01

документацн, складанш пам’яток, лист1вок, вщбору лгтератури,

вщомостей та 1нформац1Т, що розм1щуються на стендах пункту;
г)

надання шформацшно‘1 та методично'Г п1дтримки базовим (опорним)

навчальним закладам з питань цившьного захисту та безпеки життед1яльност1
у вщпрацюванш документацн з питань цившьного захисту та пщготовки й
проведения заход1в Дня цившьного захисту, методичному забезпеченш
д 1яльност1 методичного каб1нету в такому навчальному заклад!;
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д)

формування

бази даних

щодо

навчання

населения Д1ям у

надзвичайних ситуащях, створення фонду навчальноУ, довщковоУ, методично'1
та 1НШ01 л1тератури 1 матер1ал1в з цих питань;
е) запровадження гнучко'1 системи мошторингу результативност1
навчання

населения

Д1ям

у

надзвичайних

ситуащях,

обгрунтування

перспектив розвитку 1 використання метод1в проведения спещальних
об’ектових навчань (тренувань) з питань цившьного захисту;
е) надання необхщиих шформацшно-аналггичних послуг суб’ектам
забезпечення цившьного захисту для вщпрацювання плашв (шструкцш)
щодо реагування на надзвичайш ситуацн, плашв цившьного захисту на
особливий перюд та плашв локал1зацп 1 лшвщацп аварш.
3.3 Шдроздши ГУДСНС УкраТни у РЁвненськш области
- здшснюють методичне кер1вництво 1 контроль за перюдичнютю
проведения навчань 1 тренувань з питань цившьного захисту та ведуть Ух
обл1к;
- направляють листи кер1внику СГ 13 зазначенням дати проведения
робочоУ зустр1Ч1 та П1Б, посада, телефон представниюв ГУ, РУ ГУ ДСНС та
НМЦ ЦЗ та БЖД, що здшснюють методичний супровщ, ме'тодичне
кер1вництво та контроль шдготовки та проведения навчань, тренувань з
питань ЦЗ;
- погоджують графжи проведения навчань 1 тренувань з питань
цившьного захисту пщприемств, установ, оргашзацш;
- приймають участь у першш робочш зустр1Ч1 з кер1вництво СГ;
- приймають учасп в робот1 комюш з оцшки готовност1 (допуску)
персоналу (попереднього контролю знань 1 вмшь за в1дпов1дною ирограмою
пщготовки) пщприемств, установ та оргашзацш до проведения навчань,
тренувань з питань цившьного захисту;’
- узагальнюють зв1ти про оргашзащю проведения навчань (тренувань) з
питань цившьного захисту протягом року.
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висновки
Державна служба УкраТни з надзвичайних ситуацш вщповщно до
покладених на неТ завдань здшсню'е державний нагляд (контроль) за
до держаниям 1 виконанням вимог законодавства у сфер1 цившьного захисту,
пожежно'1 та техиогенно’1 безиеки, д1яльност1 аваршно-рятувальних служб,
(постанова КМУ вщ 16.12.2015 № 1052 „Про затвердження Положения про
Державну службу Украши з надзвичайних ситуацш”).
Вщповщно до вимог стати 18816 Кодексу Украши про адмшютративш
правопорушення:
„Невиконання законних вимог посадових ос1б центрального органу
виконавчоТ влади, що реашзуе державну политику з питань цившьного
захисту, нагляду та контролю за станом захисту територш вщ надзвичайних
ситуацш природного та техногенного характеру, щодо розроблення та
реагпзацп заход1в у сфер1 захисту населения 1 територш вщ надзвичайних
ситуацш техногенного та природного характеру, - тягне за собою накладення
штрафу на посадових ос1б вщ десяти до двадцяти неоподатковуваних
мш 1мум 1в доход1в громадян.
Те саме д1яння, вчинене повторно протягом року шсля накладення
адм1н1стративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу на
посадових ос!б вщ двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мш1мум1в
доход1в громадян”.
{Кодекс доповнено статтею 18816 згщно 13 Законом № 666-1У вщ
03.04.2003; 13 змшами, внесеними згщно 13 Законом № 5459-У1 вщ
16.10.2012}
Перев1рки орган1зацп проведения практичних заход1в з цившьного
захисту вщповщно до вимог чинного законодавства у сфер1 ЦЗ проводяться
зпдно з наказом Мшютерства внутр1шшх справ Украши вщ 06.02.2017 № 92
„Про затвердження 1нструкцп з орган1зацп перев1рок д 1яльност1 мшютерств
та 1нших центральних орган1в виконавчо! влади, м1сцевих державних
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адмшютрацш та оргашв мюцевого самоврядування щодо виконання вимог
закошв та шших иормативио-правових акт1в з питань техногенноТ та
пожежноТ

безпеки,

цившьного

захисту”.

Зареестровано

Мпнстерств! юстицЙ Украши вщ 01.03.2017 за № 272/30144.

в
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