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Керівникам ланок територіальної
підсистеми єдиної державної
системи ЦЗ міст та районів
області,
керівникам структурних
підрозділів облдержадміністрації,
установ та організацій області

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Про основні завдання Цивільного захисту
(ЦЗ) Одеської області та навчання населення
(працівників) з питань ЦЗ на 2016 рік
З метою забезпечення виконання вимог законодавства у сфері Цивільного
захисту (далі - ЦЗ), підвищення готовності та підготовки органів управління і сил
цивільного захисту до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій (далі
– НС) мирного часу та в особливий період у 2016 році та на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня .2016 року № 269-р
ВИМАГАЮ:
1. Головним завданням цивільного захисту Одеської області на
2016 рік вважати підвищення ефективності функціонування та посилення
надійності роботи Одеської територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ), направленої на своєчасне
попередження та зниження можливих негативних наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.
Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:
- готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ всіх рівнів до
оперативного реагування на НС, ліквідації їх наслідків у мирний час та в
особливий період;
- плануванні і проведенні попереджувальних заходів у сфері ЦЗ з метою
забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягнення прийнятого рівня
ризику виникнення НС;
- виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення
загрози та запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізації
їх наслідків, а також забезпечення пожежної безпеки;
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забезпеченні
ефективного застосування систем оповіщення у разі
загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;
- удосконаленні системи спостережень і контролю із епідеміологічних,
гідрогеологічних, гідрометеорологічних питань;
- організації підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації усіх
керівних кадрів і фахівців органів управління і сил цивільного захисту.
2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного
значення, начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту області,
керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, керівникам
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій - начальникам ЦЗ усіх рівнів:
- проаналізувати виконання заходів цивільного захисту у 2015 році, визначити
своїми рішеннями пріоритетні завдання на 2016 рік;
- підтримувати в готовності до застосування технічні засоби існуючих систем
зв’язку, централізованого оповіщення органів управління цивільного захисту та
населення;
- здійснювати щомісячно перевірку готовності систем оповіщення з доведенням
інформації до населення, практично застосовувати її під час навчань та у разі загрози і
виникнення надзвичайних ситуацій;
- прискорити вирішення питання щодо заміни існуючої аналогової апаратури
оповіщення на сучасну цифрову;
- забезпечити впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки
автоматизованих систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення
у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів;
- продовжувати вживати конкретні заходи щодо приведення у готовність
до використання за призначенням не готових захисних споруд ЦЗ, не допускати
розукомплектування та скорочення чисельності існуючих захисних споруд ЦЗ;
- продовжити роботу з регіональним відділенням Фонду державного майна
України, Одеським обласним відділом з питань банкрутства щодо недопущення
продажу або передачі на баланс іншим власникам захисних споруд ЦЗ без
збереження їх захисних функцій та призначення, у тому числі тих, що всупереч
чинному законодавству були включені до статутних фондів підприємств, установ
та організацій при зміні власника або форми господарювання;
- до кінця 2016 року завершити технічну інвентаризацію захисних споруд
цивільного захисту;
- провести районні, місцеві та об’єктові навчання з цивільного захисту за
тематикою можливих для свого району (міста), об’єкта надзвичайних ситуацій, із
утворенням міжвідомчих оперативних груп і відпрацюванням ними конкретних заходів
з ліквідації відповідних надзвичайних ситуацій;
- забезпечити в повному обсязі засобами радіаційного та хімічного захисту
персонал радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів та особовий склад
невоєнізованих формувань, на 65 відсотків працівників підприємств, які
потрапляють у зони можливого радіаційного і хімічного забруднення та на 15
відсотків непрацююче населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного
забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення;
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обладнати,
за
рахунок придбання
сучасних
засобів
вимірювання, відповідні диспетчерські служби функціональних і територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ для здійснення постійного радіаційного та хімічного
спостереження;
- вжити заходів щодо запобігання викидам і скидам забруднюючих
речовин, особливо у сфері поводження з відходами, пестицидами та
агрохімікатами відповідно до Закону України «Про відходи», забезпечити
реалізацію регіональних і місцевих програм поводження з відходами,
впровадження на відповідних підприємствах сучасних установок з переробки,
утилізації та знешкодження відходів;
- здійснити комплекс організаційних і практичних заходів щодо
запобігання можливим надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час
льодоходу, повені та паводків;
- забезпечити безаварійне проходження повені та паводків у 2016 році;
- організувати утворення матеріального резерву всіх рівнів для запобігання
виникнення і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій в обсягах,
згідно із затвердженою номенклатурою;
- забезпечити реалізацію комплексу організаційних, інженерно-технічних
та інших профілактичних робіт, передбачених цільовими державними та
місцевими програмами;
- забезпечити готовність аварійно-рятувальних та аварійно-відновних
підрозділів до реагування на аварії і надзвичайні ситуації та ліквідації їх
наслідків;
- продовжити впровадження конкретних дієвих заходів щодо зниження
найбільш вірогідних для області, районів та міст обласного значення ризиків
виникнення НС та пожеж шляхом завчасного проведення комплексу
організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт;
- відкоригувати плани евакуації населення, яке проживає в населених
пунктах, що розташовані у зонах можливого катастрофічного затоплення,
небезпечного хімічного забруднення, районах можливого виникнення стихійного
лиха, інших надзвичайних ситуацій. Уточнити маршрути руху та безпечні райони
розміщення евакуйованого населення, місця розгортання евакуаційних органів,
розподіл транспортного забезпечення з укладанням договорів. Провести
тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення у разі виникнення
надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командноштабних та інших навчань;
- вжити практичних заходів щодо обладнання (ремонту, відновлення)
систем протипожежного захисту, насамперед на об’єктах масового скупчення
людей та у будинках з великою поверховістю;
- організувати розробку та розміщення відповідної (у тому числі
зовнішньої) соціальної реклами, спрямованої на запобігання травмуванню і
загибелі людей, а також на навчання діям в умовах виникнення різних видів НС;
- забезпечити підготовку органів управління та керівного складу ЦЗ усіх
рівнів, персоналу підприємств, установ та організацій у ході командно-штабних
(штабних) навчань, тренувань та занять з питань дій в умовах НС;
- розробити та здійснити комплекс заходів щодо протипожежного захисту
лісів і сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період;
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- вжити заходів для проведення атестації та
реєстрації аварійнорятувальних служб та укладання ними відповідних угод на обслуговування
потенційно небезпечних об’єктів відповідно до чинного законодавства;
- продовжити роботу щодо утворення нових та підвищення ефективності
діяльності існуючих державних, комунальних, галузевих та об’єктових
спеціалізованих аварійно – рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої
пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд);
- забезпечити функціональне навчання керівного складу і фахівців
центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад,
підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері
цивільного захисту та на обласних курсах цивільного захисту;
- провести комплекс заходів щодо забезпечення безаварійної роботи
систем життєзабезпечення населення та готовності до проведення
відновлювальних робіт в умовах виникнення НС техногенного походження в
осінньо-зимовий період року;
- розробити, затвердити в установленому порядку та забезпечити
реалізацію комплексу заходів щодо сталого функціонування об’єктів
господарювання
у
весняно-літній
пожежонебезпечний
період,
протипожежного захисту місць масового відпочинку громадян та дітей,
підготовки до проведення збирання, зберігання та переробки врожаю
2016 року;
- продовжити роботу щодо утворення та забезпечення функціонування
підрозділів місцевої пожежної охорони;
- вести облік місць масового відпочинку людей на водних об’єктах та
закріпити їх за відповідними керівниками, провести попереджувальні роботи з
метою недопущення загибелі людей на водних об’єктах;
- розробити та здійснити комплекс організаційних і практичних заходів
щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах;
- забезпечити використання зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами,
створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у друкованих засобах
масової інформації з основних напрямів безпеки життєдіяльності, проведення
серед населення акції «Запобігти, врятувати, допомогти»;
- забезпечити коригування затвердженої містобудівної документації з
урахуванням інженерно-технічних норм цивільного захисту;
- розробити та виготовити методичні посібники, збірники, буклети,
пам’ятки з питань безпеки життєдіяльності;
- укомплектувати існуючі в органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, на об’єктах
господарської діяльності незалежно від форм власності штатні посади, на які
поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, винятково особами, які
отримали відповідну фахову освіту в зазначеній сфері;
- продовжити ведення Державного реєстру потенційно небезпечних
об’єктів;
- включити в бюджетні запити до відповідних бюджетів на 2017 рік
потреби для фінансування заходів цивільного захисту, які виконуватимуться у
2017 році;
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- розробити
на основі плану заходів
плани
основних
заходів
цивільного захисту на 2016 рік відповідно до своїх повноважень та довести до
виконавців зміст і строки їх виконання, про виконання поінформувати управління з
питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації до 5 червня 2016 року;
- забезпечити подання до управління з питань надзвичайних ситуацій та
оборонної роботи облдержадміністрації:
інформації про хід виконання плану заходів у першому півріччі –
до 30 червня 2016 року, за рік – до 30 грудня 2016 року;
пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту
на 2017 рік - до 30 червня 2016 року.
3. Начальникам обласних спеціалізованих служб ЦЗ, керівникам
структурних підрозділів обласної державної адміністрації та центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, зокрема:
Службі захисту сільськогосподарських тварин і рослин ЦЗ
(Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації):
- постійно здійснювати контроль за тваринами та птахами групи ризику
щодо недопущення розповсюдження інфекцій;
- забезпечити надійний захист рослин від ураження хворобами та
шкідниками (епіфітотій), а також удосконалити систему лабораторних
досліджень з виявлення радіоактивних, отруйних та бактеріологічних
(біологічних) речовин у пробах продуктів сільськогосподарського виробництва,
харчової сировини та води з джерел водопостачання у сільській місцевості.
Службі охорони громадського порядку ЦЗ (Головному управлінню
національної поліції в Одеській області):
- забезпечити готовність органів управління і сил щодо охорони
громадського порядку, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних та
культурних цінностей у місцях виникнення НС техногенного та природного
характеру, а також районів виявлення та знешкодження вибухонебезпечних
предметів;
- у взаємодії з керівниками хімічно небезпечних об’єктів забезпечити сили
швидкого реагування міських та районних відділів ГУ Національної поліції в
Одеській області засобами індивідуального захисту від небезпечних хімічних
речовин;
- забезпечити охорону режимно-обмежувальних і карантинних зон в
осередках радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження
та під час їх ліквідації.
Медичній службі ЦЗ (Департаменту охорони здоров’я та соціального
захисту населення облдержадміністрації):
- продовжити роботу щодо утворення, накопичення, зберігання та
поновлення резервів лікарських засобів, медичних, біологічних препаратів
(вакцин, сироваток), виробів медичного призначення, медичного обладнання на
випадок ліквідації медико-санітарних (епідемічних ускладнень) наслідків НС;
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- завершити оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю
функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові
відділення, палати інтенсивної терапії тощо автономними джерелами
електропостачання;
- забезпечити медичні формування Державної служби медицини катастроф
необхідним обладнанням та виробами медичного призначення в обсязі
95
відсотків визначеної номенклатури;
- забезпечити матеріально-технічне оснащення та постійну готовність
медичних формувань державної служби медицини катастроф до оперативного
медичного реагування на НС різного характеру та здійснення заходів мінімізації
та ліквідації їх медико-санітарних наслідків;
- переглянути та відкоригувати на всіх рівнях плани медико-санітарного
забезпечення населення у разі загрози й виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, погодити і затвердити їх у встановленому
порядку;
- організувати та провести широку просвітницьку роботу серед населення з
питань запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з особливо
небезпечними і небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими
неінфекційними захворюваннями та отруєннями;
- продовжити роботу щодо підвищення готовності лікувальнопрофілактичних закладів області до надання ургентної допомоги великій
кількості постраждалих;
- організувати матеріально-технічне і кадрове забезпечення відповідно до
сучасних вимог центрів і головних установ (лабораторій) з індикації біологічних
патогенних агентів.
ПАТ „ЕК Одесаобленерго”:
- не допускати відключення енергопостачання підприємств, установ та
організацій за поданням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
які безпосередньо беруть участь у заходах щодо попередження та ліквідації
наслідків НС;
- підтримувати в постійній готовності сили та засоби служби, які в мирний
та воєнний час, під час виникнення НС і ліквідації їх наслідків призначені для
виконання заходів, направлених на підвищення стійкості роботи системи
енергозабезпечення області, організації невідкладних аварійно-відновлювальних
робіт на мережах, в осередках ураження і районах стихійних лих, а також
забезпечення електроенергією невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.
Комунально-технічній
службі
ЦЗ
(Департаменту
розвитку
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації):
- не допускати прийняття в експлуатацію і пуску нових потенційно
небезпечних та інших об’єктів без завчасного (проектного) забезпечення умов
безпеки їх діяльності, персоналу, сусідніх об’єктів та населення, яке проживає
поблизу (незалежно від форми власності зазначених об’єктів), посилити
авторський нагляд за об’єктами, що будуються;
- спланувати та здійснити контрольні перевірки стану техногенної безпеки
об’єктів
комунальної
теплоенергетики
і
водопровідно-каналізаційного
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господарства з відпрацюванням та затвердженням відповідних заходів
щодо його покрашення;
- вжити заходів щодо обладнання потенційно небезпечних об’єктів
системами раннього виявлення НС та оповіщення людей у разі їх виникнення.
Протипожежній службі ЦЗ (ГУ ДСНС України в Одеській області):
- організувати оснащення сучасними приладами радіаційного, хімічного
захисту і засобів індивідуального захисту та забезпечити готовність рятувальних
підрозділів, призначених для виконання робіт в умовах радіаційного та хімічного
зараження території, здійснення заходів дегазації, дезактивації та дезінфекції
території, будівель, техніки і санітарної обробки людей та знезараження одягу;
- відкоригувати, погодити з відповідними органами управління і ввести в
дію плани протипаводкових заходів, у травні - плани протипожежних заходів у
лісах і торфовищах та протиепідемічних заходів, у жовтні - плани підготовки до
дій в екстремальних осінньо-зимових умовах 2016/2017 року;
- організувати та провести шкільні, районні (міські), обласні етапи
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних;
- взяти активну участь у проведенні Всеукраїнського збору-змаганні юних
рятувальників “Школа безпеки”;
- продовжити роботу щодо забезпечення ефективного постійного
обов’язкового обслуговування державними аварійно-рятувальними службами
об'єктів і окремих територій державними аварійно-рятувальними службами;
- спільно з органами військового командування забезпечити техногенну та
пожежну безпеку арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і
компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів
Збройних Сил України, подання місцевим органам виконавчої влади уточнених
розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних
предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах;
- спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації розробити
та виготовити навчальні брошури, посібники, пам’ятки з питань пожежної
безпеки, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;
- проводити серед населення навчання з основних питань цивільного
захисту (дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема, щодо
запобігання травмуванню та загибелі людей) із залученням засобів масової
інформації (незалежно від форми власності) шляхом виготовлення та розміщення
соціальної реклами, утворення відповідних теле- та радіопрограм;
- забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
кадрів цивільного захисту відповідно до сучасних вимог;
- вдосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації
рятувальників за навчальними програмами, що відповідають державним
стандартам освіти;
- утворити спеціальні тематичні рубрики (сторінки) у засобах масової
інформації з основних напрямків безпеки життєдіяльності, проведення акцій
“Запобігти, врятувати, допомогти”, “Герой-рятувальник”, поширити зовнішню та
внутрішню соціальну рекламу;
- здійснювати проведення перевірок готовності аварійно-рятувальних
служб, розташованих на території області;
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- у ході проведення комплексних та контрольних перевірок
потенційно
небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки основну увагу приділяти
наявності та працездатності локальних систем виявлення загрози виникнення НС,
забезпеченню працюючого персоналу і населення засобами індивідуального
захисту та вживати заходи адміністративного впливу до посадових осіб, винних у
невиконанні запропонованих пунктів приписів комплексних перевірок;
- заборонити надання технічних умов щодо пожежної безпеки на об’єкти
архітектури та позитивних експертних висновків у частині пожежної безпеки
проектно-кошторисної документації щодо будівництва об’єктів на територіях
міст, що не входять у радіус обслуговування існуючих пожежних депо та у разі
відсутності комплексу заходів щодо передбачення виділення земельних ділянок, а
також фінансування будівництва нових пожежних депо;
- здійснювати контроль за ходом ідентифікації та декларуванням безпеки
об’єктами підвищеної небезпеки та внесення відповідної інформації про них до
Державного реєстру;
- посилити діяльність територіальних міжвідомчих атестаційних комісій
щодо впровадження заходів з реєстрації та атестації існуючих аварійнорятувальних служб, а також утворення відповідно до чинного законодавства
комунальних аварійно-рятувальних служб, виходячи з ризиків виникнення НС у
регіонах;
- у взаємодії з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та оборонної
роботи облдержадміністрації під час проведення контрольних заходів у містах та
районах області у межах компетенції здійснювати перевірки установ, підприємств
та організацій (незалежно від форм власності) щодо стану цивільного захисту на
об’єктах і готовності сил та засобів до виконання завдань щодо захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Одеській філії ПАТ „Укртелеком”:
- забезпечити за замовленням управління з питань надзвичайних ситуацій
та оборонної роботи облдержадміністрації своєчасне надання каналів
електрозв’язку для здійснення заходів ЦЗ, пов’язаних із підготовкою та
діяльністю в особливий період, а також у разі можливих терористичних проявів;
- забезпечити у процесі впровадження державного ефірного радіомовлення
технічну можливість трансляції ефірними передавачами сигналів (команд)
оповіщення ЦЗ та повідомлень для населення, вжити заходів щодо підтримки
існуючої системи проводового мовлення;
- продовжувати накопичування матеріального резерву для забезпечення
функціонування системи зв’язку та оповіщення ЦЗ області.
Відділу
транспорту
та
морегосподарського
комплексу
облдержадміністрації:
- розробити та здійснити комплекс організаційних і практичних заходів
щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з перевезенням
небезпечних вантажів автомобільним транспортом;
- визначити порядок залучення автомобільного транспорту підприємств,
установ та організацій недержавних форм власності до виконання евакуаційних
заходів у мирний час і особливий період за видами надзвичайних ситуацій.
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Управлінню культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини облдержадміністрації:
- вжити заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів культури, а
також інших об’єктів із масовим перебуванням людей;
- спільно з філією НТКУ «Одеська регіональна дирекція»,, місцевими
органами виконавчої влади розробити сценарії театральних вистав, циркових і
розважальних програм для дітей та юнацтва з тематики основ цивільного захисту
населення і забезпечити включення їх до репертуарів театрів ляльок, цирку,
естрадних концертів, телевізійних та радіопередач.
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
- забезпечити дієвий контроль за роботою навчальних закладів, якістю
навчання з нормативних дисциплін "Цивільний захист" та "Безпеки
життєдіяльності", а також запровадження при цьому новітніх навчальних
технологій та застосування вимог нових законодавчих і нормативно-правових
актів у сфері ЦЗ. Забезпечити навчальні заклади наочними посібниками з
дисциплін “Безпека життєдіяльності людини”, “Основи медичних знань”,
“Цивільний захист”;
- організувати та провести шкільні, районні (міські), обласні заходи з
формування культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді та змагання за
програмою “Школа безпеки”;
- взяти участь у щорічному проведенні Всеукраїнського фестивалю
дружин юних рятувальників;
- визначити перелік та порядок створення і функціонування у вищих
навчальних закладах базових за галуззю знань кафедр із безпеки життєдіяльності;
- організувати проведення заходів, спрямованих на популяризацію
здорового і безпечного способу життя і підвищення рівня практичної підготовки
дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях;
- у дошкільних, загальноосвітніх і навчально-виховних закладах провести
батьківські збори, конкурси, вікторини, зустрічі із працівниками ЦЗ районів і міст
області з метою навчання дітей Безпеки життєдіяльності, а також Тиждень знань,
Правил з питань безпеки життєдіяльності у загальноосвітніх, професійнотехнічних та дошкільних навчальних закладах;
- здійснити заходи щодо визначення та функціонування територіальних
базових (опорних) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;
- організувати в системі загальної, середньої та позашкільної освіти
гуртків, факультативів, курсів з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та
рятувальної справи;
- продовжити розроблення та виготовлення навчальних брошур,
посібників, буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного
захисту;
- організувати вивчення студентами вищих навчальних закладів I—IV
рівня акредитації навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності” (освітньокваліфікаційний рівень - “молодший спеціаліст”, “бакалавр”) та “Цивільний
захист” (освітньо-кваліфікаційний рівень - “спеціаліст”, “магістр”).
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Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації:
- продовжити роботу щодо утилізації не придатних до використання
засобів захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів відповідно до законів України
“Про пестициди і агрохімікати” та “Про загальну державну Програму поводження
з токсичними відходами”.
Одеському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства:
- розробити комплекс організаційних та здійснити практичні заходи щодо
запобігання виникненню пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях
протягом пожежонебезпечного періоду;
- забезпечити функціонування системи спостереження щодо виявлення
осередків лісових пожеж, їх гасіння та оперативне надання інформації іншим
центральним і місцевим органам виконавчої влади, підрозділи яких залучаються
до гасіння згідно з оперативними планами ліквідації лісових пожеж та
інструкціями (планами) взаємодії;
- здійснювати постійний моніторинг за санітарною вирубкою та
очищенням лісових масивів, створенням системи протипожежного бар’єру у
лісах;
- здійснювати рейди державної лісової охорони щодо виявлення порушень
Правил пожежної безпеки в період підвищення пожежної небезпеки у лісах,
забезпечити через засоби масової інформації пропаганду дотримання цих правил
населенням.
Філії НТКУ (Національної телекомпанії України) «Одеська
регіональна дирекція», Одеському
радіотелепередавальному центру
(ОРТПЦ):
- готувати науково-популярні та освітні радіо- і телепрограми, спрямовані
на виховання громадської свідомості щодо власної та колективної безпеки,
безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку, учнів і студентів про заходи, які
здійснюються в області щодо запобігання виникненню НС;
- вдосконалювати технічні засоби оповіщення про загрозу або виникнення
НС з використанням мережі радіомовлення і телебачення (каналів звукового
супроводження) органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;
- забезпечити технічну можливість трансляції ефірними передавачами
сигналів оповіщення та повідомлень для населення;
- здійснювати інформування населення через засоби масової інформації,
організувати та забезпечити постійне транслювання текстів роз’яснень,
застережень, звернень, оголошень, роликів соціальної реклами, прогнозів погоди
тощо через аудіовізуальні засоби масової інформації, радіовузли об’єктів
масового перебування людей, соціально-побутових, промислових підприємств,
залізничних вокзалів, автовокзалів, аеропорту, ринків, супермаркетів тощо;
- висвітлювати діяльність місцевих органів виконавчої влади у засобах
масової інформації з питань забезпечення функціонування системи ЦЗ населення,
здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації НС, мінімізації можливих
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наслідків
та
збитків
від
них, інформування населення про правила
поведінки в екстремальних умовах та надання першої медичної допомоги
постраждалим;
- створити цикл тематичних теле- і радіопередач, сюжетів соціальної
реклами щодо основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня
підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми.
Одеському обласному управлінню водних ресурсів:
- постійно вживати заходи щодо вдосконалення системи спостереження за
водогосподарською обстановкою, забезпечення потреб населення і галузей
національної економіки водними ресурсами з раціональним регулюванням
режимів роботи великих водосховищ комплексного призначення, особливо у
весняно-літній період, з урахуванням можливого мінімального затоплення
прилеглих територій та забезпечення інтересів основних водокористувачів;
- забезпечити постійний контроль за ходом виконання підготовчих і
термінових протипаводкових заходів, розвитком водогосподарської обстановки у
період проходження паводка та весняного водопілля;
- взяти участь у розробленні методичних рекомендацій щодо проведення
розрахунку зон катастрофічного затоплення територій внаслідок руйнування
гідроспоруд та розрахунку підтоплення під час паводків і повеней.
Головному управлінню Держпраці в Одеській області:
- постійно забезпечувати дієвий нагляд за безпечною експлуатацією
потенційно небезпечного обладнання на підприємствах і, насамперед, хімічнонебезпечних та підприємств нафтопереробки;
- здійснювати контроль за ходом ідентифікації та декларуванням безпеки
об’єктами підвищеної небезпеки та вносити відповідну інформацію про них до
державного реєстру.
Регіональному відділенню Фонду державного майна України в
Одеській області:
- не допускати передачі на баланс іншому власнику без збереження їх
захисних функцій та призначення, або продажу захисних споруд ЦЗ, у тому числі
тих, що всупереч чинному законодавству були включені до статутних фондів
підприємств, установ та організацій при зміні власника або форми
господарювання.
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи
облдержадміністрації:
- забезпечити координацію діяльності щодо безумовного виконання
основного завдання ЦЗ області та пріоритетних завдань на 2016 рік з реалізації
державної політики у сфері ЦЗ шляхом створення гарантій безпечної
життєдіяльності людей, захисту населення і територій від НС техногенного та
природного характеру, розв’язання проблем, пов’язаних з надвисоким
техногенним навантаженням та ймовірним виникненням небезпечних природних
явищ;
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організувати
проведення тренувань евакуаційних органів з
проведення евакуації під час надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий
період у ході командно-штабних та інших навчань;
- вжити дієвих заходів щодо надання оперативної допомоги населенню в разі
виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, оснащення
підрозділів місцевої пожежної охорони рятувальними засобами за рахунок місцевих
бюджетів та недержавних коштів тощо;
- забезпечити залучення до оповіщення населення операторів
телекомунікацій, телерадіоорганізацій і радіомовних компаній шляхом укладання
з ними угод та передачі таким компаніям друкованих текстів, фонограм, звернень
щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій на території області на
електронних носіях, розроблених та затверджених спільних інструкцій для
чергового персоналу на випадок виникнення необхідності в оповіщенні
населення;
- продовжити роботу з органами місцевої виконавчої влади щодо
обладнання потенційно небезпечних об’єктів системами раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;
- налагодити дієвий контроль за організацією і ходом навчання всіх груп
населення з питань дій у НС, виконання планів комплектування слухачами
територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності;
- забезпечити координацію роботи з реалізації державної політики у сфері
ЦЗ з метою забезпечення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей,
досягнення достатнього рівня захисту населення і територій від НС техногенного
та природного характеру;
- сприяти організації та проведенню заходів, організованих дитячими та
молодіжними громадськими організаціями щодо виховання культури безпеки та
практичної підготовки дітей та молоді до дій у НС;
- вжити заходів для забезпечення населення, що потрапляє у зони впливу
небезпечних факторів при виникненні НС на потенційно небезпечних об’єктах,
засобами індивідуального захисту, ретельно спланувати порядок їх видачі;
- посилити контроль та координацію роботи щодо реального накопичення
матеріальних резервів усіх рівнів у обсягах, визначених затвердженою
номенклатурою;
- сприяти утворенню в установленому порядку аварійно-рятувальних
служб, що утримуються за рахунок штатів відповідних бюджетів;
- забезпечити готовність сил ЦЗ, спеціалізованих формувань до
ефективного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт,
удосконалення процесу управління ними при виконанні завдань за призначенням;
- приділити особливу увагу відпрацюванню питань приведення органів
управління ЦЗ в готовність до дій за призначенням в умовах НС та переведення їх
з мирного часу на воєнний стан;
- розвивати партнерські відносини з органами управління у сфері ЦЗ
сусідніх областей щодо попередження промислових аварій, катастроф, стихійного
лиха та ліквідації їх наслідків і взаємного інформування у випадку НС;
- під час проведення перевірок стану цивільного захисту на об’єктах у
районах та містах області, готовності сил та засобів до виконання завдань щодо
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
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природного
характеру
у
межах компетенції залучати фахівців ГУ
ДСНС України в Одеській області;
- організувати підготовку керівного складу і працівників місцевих органів
виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій у
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та на обласних
курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів;
- взяти участь у розробленні методичних рекомендацій щодо проведення
розрахунку зон катастрофічного затоплення територій внаслідок руйнування
гідроспоруд та розрахунку підтоплення під час паводків і повеней.
4. Затвердити План основних заходів цивільного захисту на 2016 рік
(додається).
5. Контроль за виконанням цих вказівок покласти на начальника
управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи
облдержадміністрації.

Керівник територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту
Одеської області, голова Одеської обласної
державної адміністрації

М.Саакашвілі

