ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
Одеської
територіальної
підсистеми єдиної державної системи
Цивільного захисту - голова Одеської
обласної державної адміністрації
М.В. Степанов
« 02 » серпня 2017 року
РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з
питань цивільного захисту на підприємствах, установах та організаціях
Одеської області
Призначення:
Рекомендації щодо підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань і
тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, установах та організаціях
Одеської області (далі Рекомендації) рекомендовано використовувати під час підготовки
та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на
підприємствах, установах та організаціях Одеської області.
Рекомендації мають консультативний, рекомендаційний характер, розроблені з
метою вироблення і впровадження єдиного порядку під час підготовки та проведення
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на
підприємствах, установах та організаціях Одеської області.
Зміст:
I. Загальні питання.
ІІ. Порядок проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань.
ІІІ. Узагальнення підсумків спеціальних об’єктових навчань і тренувань.
ІV. Додатки до Рекомендацій (варіанти) документів, які відпрацьовуються для підготовки
та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань додаються окремо.
І. Загальні питання
1.1 Ці Рекомендації розроблені відповідно Кодексу цивільного захисту України,
постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження
Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного
захисту», від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях», від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про
затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», наказів
Міністерства внутрішніх справ України від 29.05.2014 № 523 «Про затвердження
Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13
червня 2014 р. за № 624/25401, від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про
організацію навчального процесу з функціонального навчання», зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 5 листопада 2014 р. за № 1398/26175, Організаційнометодичними вказівками з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях,
затвердженими відповідно до статті 39 Кодексу цивільного захисту України наказом
ДСНС від 19.02.2016 № 83, ДСТУ 5058:2008 «Безпека у надзвичайних ситуаціях.
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Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення» та інших
нормативно-правових актів.
1.2. Згідно зі статтею 20 Кодексу цивільного захисту України проведення
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту є одним із завдань і
обов’язків суб’єктів господарювання. Порядок проведення навчання керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня
2013 р. № 819, встановлює, що спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань
цивільного захисту, що проводяться суб’єктами господарювання відповідно до планів
реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на
об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період,
затверджених в установленому законодавством порядку, є практичною підготовкою
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту.
1.3. Відповідно до статті 40 Кодексу цивільного захисту України навчання
працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим і здійснюється в
робочий час за рахунок коштів роботодавця, у тому числі під час проведення спеціальних
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
Згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 р. № 443, залежно від періодичності, тривалості та складу учасників спеціальні
об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту поділяються на:
спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту, яке проводиться один
раз на три роки, тривалістю до двох діб. Керівник навчання - керівник (заступник
керівника) суб’єкта господарювання. Склад учасників - члени комісії з питань
надзвичайних ситуацій, керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання,
спеціалізовані служби цивільного захисту, до третини формувань цивільного захисту
суб’єкта господарювання;
спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту (спеціалізованої
служби цивільного захисту), проводиться не менше одного разу на рік, тривалістю до
однієї доби. Керівник навчання – керівник спеціалізованої служби цивільного захисту.
Склад учасників - керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з цивільного захисту суб’єкта господарювання, відповідна
спеціалізована служба цивільного захисту;
спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту (формування
цивільного захисту), проводиться не менше одного разу на рік, тривалістю до однієї доби.
Керівник тренування – керівник формування цивільного захисту. Склад учасників керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
цивільного захисту суб’єкта господарювання, відповідне формування цивільного захисту.
Крім цього, згідно з вимогами пунктів 20, 21 та 22 Порядку здійснення навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 червня 2013 р. № 444, з метою відпрацювання дій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій щороку з учасниками навчально-виховного процесу проводяться
відповідно:
об’єктові тренування з питань цивільного захисту у вищих навчальних закладах;
День цивільного захисту у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах;
Тиждень безпеки дитини у дошкільних навчальних закладах. Згідно зі статтею 50
Закону України «Про освіту» учасниками навчально-виховного процесу є діти
дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні
ординатори, аспіранти, докторанти, керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні
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працівники,
спеціалісти,
представники підприємств,
установ,
кооперативних,
громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
Відповідно до пункту 17 Порядку здійснення навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
червня 2013 р. № 444 складаються графіки проведення спеціальних об’єктових навчань і
тренувань з питань цивільного захисту, які затверджуються щороку керівниками
підприємств, установ та організацій і узгоджуються з місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС.
Під час планування та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з
питань цивільного захисту рекомендується передбачати отримання, вдосконалення і
закріплення їх учасниками практичних умінь та навичок з виконання завдань, визначених:
програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях (пункт 9
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444);
Програмою загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій
до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджена наказом ДСНС від 06.06.2014 № 310;
Програмами загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій
Одеської області до дій у надзвичайних ситуаціях та спеціальної підготовки працівників
підприємств, установ та організацій Одеської області, що входять до складу
спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, затверджених головою Одеської
обласної державної адміністрації 14 березня 2017 року;
планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації
наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планами цивільного захисту на
особливий період (стаття 130 Кодексу цивільного захисту України);
інструкціями щодо дій персоналу суб’єкта господарювання з чисельністю
персоналу 50 осіб і менше у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій (пункт 5 Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 р. № 443);
Порядком утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 787, та
Примірним положенням про формування цивільного захисту, затвердженим наказом МВС
від 31.01.2015 № 113;
Положенням про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 469;
Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС від
30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за №
252/26697;
Порядком проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30
жовтня 2013 р. № 841;
статтями 36, 37 Кодексу цивільного захисту України (медичний та біологічний
захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення);
інших нормативних актів у сфері цивільного захисту.
1.4. Спеціальні об’єктові навчання і тренування за своїм призначенням можуть бути
плановими, експериментальними та показовими (пункти 12,13,14 додатку Періодичність
та тривалість проведення заходів з підготовки органів управління та сил цивільного
захисту і склад таких органів та сил до Порядку підготовки до дій за призначенням
органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443).
Експериментальні навчання і тренування проводяться з метою пошуку або
випробування і освоєння інноваційних технологій проведення аварійно-рятувальних та
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інших невідкладних робіт, способів захисту персоналу,
підвищення
стійкості
функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій.
Планами основних заходів цивільного захисту, що щороку затверджуються Кабінетом
Міністрів України, в рамках заходів щодо підготовки керівного складу і фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та
населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій передбачено проведення на
базі підприємств показових навчань з питань цивільного захисту.
Метою таких навчань є встановлення єдності поглядів на методику організації і
проведення навчань і тренувань з цивільного захисту, показ найбільш ефективних
методів управління у випадку надзвичайних ситуацій, способів організації та проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, демонстрації можливостей нової
техніки і технологій, опрацювання зразкових організаційно-розпорядчих та методичних
документів.
1.5. Під час організації спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту суб'єктам господарювання рекомендується передбачати 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.
1.6. За організацію та проведення таких навчань і тренувань відповідають керівники
підприємств, установ, організацій.
Особи, які беруть участь у навчаннях і тренуваннях, зобов’язані дотримуватися вимог
безпеки, правил експлуатації обладнання та вимог виробничих інструкцій.
ІІ. Порядок проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань
2.1. Спеціальні об’єктові навчання (далі - навчання) рекомендовано проводити на
підприємствах, установах та організаціях з чисельністю працюючих 50 осіб і більше з
метою 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.
2.2. Рекомендовано проводити навчання 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.
Для підготовки і проведення навчання рекомендується не пізніше ніж за 45 днів до
його проведення керівником підприємства, установи, організації видати наказ (Додаток 1),
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.
2.3. Керівником навчання може бути керівник (заступник керівника) суб’єкта
господарювання. До складу керівництва навчанням також рекомендується залучати:
заступників, помічників керівника навчання, начальника штабу керівництва навчанням.
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Рекомендовано
створення
штабу керівництва навчанням, як тимчасового
органу для забезпечення розробки документів з проведення навчання, підготовки
навчально-матеріальної бази, пунктів управління, робочих місць тих, хто навчається,
засобів зв’язку та оповіщення, організаційно-методичного керівництва навчанням та
управління силами цивільного захисту, які беруть в ньому участь. Чисельність
працівників штабу керівництва навчанням визначається керівником навчання і залежить
від обсягу завдань, що вирішуються під час підготовки і проведення навчання. Штаб
керівництва відпрацьовує план-календар підготовки спеціального об’єктового навчання з
питань цивільного захисту (Додаток 2).
2.4. Керівнику навчання рекомендується призначати посередників при тих, хто
навчається, які надають допомогу керівникові у проведенні навчання, а також здійснюють
контроль за діями тих, хто навчається, та дотриманням ними заходів безпеки.
2.5. До проведення навчання рекомендовано залучати:
об’єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій;
об’єктові евакуаційні органи;
штатний або позаштатний підрозділ (особу) з питань цивільного захисту
підприємства, установи, організації;
осіб, 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;
чергову (диспетчерську) службу (у разі утворення);
об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;
до третини об’єктових формувань цивільного захисту;
об’єктову добровільну пожежну дружину, команду (у разі утворення);
працівників підприємства, установи, організації, яких планується залучити до
проведення практичних заходів.
2.6. Відповідно до пункту 6.7. Типового положення про територіальні курси,
навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності,
затвердженого наказом МВС від 29.05.2014 № 523, підготовку керівництва, для
забезпечення успішного проведення навчання, рекомендовано здійснювати на спеціально
організованих керівником підприємства, установи, організації інструкторсько-методичних
заняттях, що проводяться курсами навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності області.
Під час таких занять, що проводяться безпосередньо на підприємстві, в установі,
організації, заступниками (помічниками) керівника навчання, персоналом штабу
керівництва відпрацьовуються документи з проведення навчання.
З посередниками та працівниками, які на час навчання призначаються керівниками на
навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів і робіт та залучаються до
проведення таких заходів і робіт, проводяться інструктажі.
2.7. Керівнику підприємства, установи, організації рекомендується для забезпечення
проведення навчання, за погодженням з територіальним органом ДСНС України
затверджувати план проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного
захисту (додаток 3).
План проведення, є основним документом, який визначає хід навчання, послідовність
відпрацювання навчальних питань. Він розробляється текстуально. До плану
рекомендується відпрацьовувати наступні додатки:
план об’єкта з графічним показом ділянок, рубежів, пунктів відтворення обстановки
та переліком засобів імітації (додаток 4);
почасовий графік нарощування обстановки з переліком ввідних
(додаток 5);
схема розгортання сил і засобів у місцях (ділянках) відпрацювання практичних
заходів та їх зміст (додаток 6);
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табель
термінових
донесень
за навчанням (додаток 7).
План нарощування обстановки (додаток 8), план імітації (додаток 9) та план
проведення практичних заходів (додаток 10) можуть відпрацьовуватися окремо.
Проведення навчання рекомендовано планувати за етапами, кількість і зміст яких
залежать від навчальних цілей і масштабів. Бажано, щоб кожний етап включав питання,
що повністю охоплюють певний період дій.
2.8. Для оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання на
підприємстві, установі, організації, рекомендовано створювати комісією до складу якої
включаються посадові особи, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням
цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці. До комісії рекомендується
залучати також представника відповідного територіального органу ДСНС України.
Очолює її голова комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства, установи,
організації.
2.9. Під час допуску пропонується проводити:
перевірку документів та особисту підготовку заступників, помічників керівника
навчання та керівника штабу керівництва навчанням;
вибіркову перевірку знань з питань цивільного захисту в обсязі програм підготовки
працівників до дій у надзвичайних ситуаціях;
перевірку знання заходів безпеки працівників, які залучаються до відпрацювання
практичних питань з навчання;
огляд з визначенням ступеня готовності спеціалізованих служб і формувань
цивільного захисту та навчально-виробничої бази до навчання.
Формування цивільного захисту на навчання рекомендується виводити повністю
укомплектованими працівниками, технікою, засобами малої механізації, приладами,
інструментами, засобами індивідуального захисту, первинними засобами пожежегасіння
та іншим табельним майном.
За результатами роботи комісія складає акт (додаток 11), який затверджується
керівником підприємства, установи, організації.
2.10. Навчання проводяться тривалістю до двох діб на навчально-виробничій базі
підприємства, установи, організації, що включає територію підприємства, установи або
організації з виробничими будівлями, спорудами, різного роду комунікаціями, а також
спеціально створені навчальні місця з урахуванням специфіки діяльності та особливостей
територіального розміщення.
2.11. Під час навчання пропонується виконувати практичні заходи, що дають змогу
перевірити реальність планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації
наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий
період, визначити рівень готовності до вирішення завдань цивільного захисту керівного
складу і фахівців підприємства, установи, організації, забезпечити взаємодію між
об’єктовими спеціалізованими службами, формуваннями та органами управління ними,
відпрацювати практичні дії персоналу, застосовуючи засоби захисту, в різних режимах
функціонування єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок.
2.12. Практичні заходи навчання рекомендується проводити з імітацією руйнувань,
пожеж, вибухів, зон затоплення і зараження, задимлення, аварій на трубопроводах і
ємностях, ступінь якої залежить від навчальних цілей, особливостей підприємства,
установи, організації, характеру місцевості і наявності імітаційних засобів. Окремі
елементи доповнюються засобами позначення: знаками, покажчиками, прапорцями,
пояснювальними написами.
2.13. У вищих навчальних закладах, відпрацювання заходів, передбачених
інструкціями щодо дій персоналу у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій, замість навчання щороку рекомендується проводити об’єктове тренування
тривалістю до 8 годин.
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Тренування з учасниками навчально- виховного процесу щодо надзвичайних
ситуацій та дій при виникненні пожеж у дошкільних, загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах проводяться як Тиждень безпеки дитини та День
цивільного захисту.
2.14.
Підготовка та проведення такого тренування здійснюються особисто
керівником навчального закладу на підставі виданого ним наказу. До участі у тренуванні
залучаються усі працівники навчального закладу. Залучення студентів, учнів та дітей до
відпрацювання навчальних питань, які потребують їх участі (заповнення захисної
споруди, евакуація тощо), проводиться у найбільш зручний для навчального закладу час.
Для підготовки тренування та контролю за діями тих, хто навчається, призначається
штаб керівництва тренуванням.
2.15. Підготовчий період тренування включає:
проходження керівником навчального закладу відповідного навчання на курсах
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, у тому
числі з питань пожежної безпеки;
відпрацювання планувальних документів тренування здійснюється у порядку,
визначеному пунктом 2.6 цього розділу.
2.16. План проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту вищого
навчального закладу погоджується з територіальним органом ДСНС України та
затверджується керівником вищого навчального закладу.
План проведення Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту погоджується з
територіальним органом управління освітою та затверджується керівником навчального
закладу.
Зведений план-графік проведення цих заходів надсилається органом управління
освітою до територіального органу ДСНС України в області.
2.17. Тренування у навчальних закладах проводяться без припинення навчальновиховного процесу.
ІІІ. Узагальнення підсумків спеціальних об’єктових навчань і тренувань
3.1. Після закінчення навчання (тренування) проводиться його аналіз та
узагальнення підсумків, під час якого дається оцінка готовності на період проведення
навчання підприємства, установи, організації до реалізації планів реагування на
надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної
небезпеки, цивільного захисту на особливий період, у тому числі:
якості відпрацювання планувальних документів для організації діяльності з питань
цивільного захисту;
стану утримання та підготовки до використання за призначенням захисних споруд
цивільного захисту;
заходів із завчасного накопичення і підтримання у готовності засобів радіаційного
та хімічного захисту;
створення матеріального резерву та запасу майна цивільного захисту;
стану підготовки керівного складу органів управління в тому числі щодо дій
органів управління в режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації;
готовності до дій спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;
функціонування об’єктової (локальної) системи оповіщення та організації порядку
доведення до персоналу інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної
ситуації;
організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
Заступники, помічники керівника навчання (тренування), посередники на основі
постійного і всебічного вивчення роботи та дій учасників навчання (тренування) готують
матеріали для загального розбору у вигляді коротких висновків, пропозицій і в
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установлені
керівником
навчання (тренування) строки подають їх до штабу
керівництва навчанням або керівнику тренування.
Мета розбору полягає у визначенні міри виконання навчальних завдань, що
ставилися під час навчання (тренування). Під час розбору рекомендується нагадати
учасникам навчання (тренування) задум навчання, тему, етапи, навчальні питання, склад
учасників навчання (тренування), загальну обстановку. Розбираються та оцінюються всі
практичні заходи, які виконані у ході навчання, конкретні дії тих, хто навчається, за
етапами навчання відповідно до критеріїв оцінки спеціальних об’єктових навчань,
тренувань (додаток 12). Визначаються висновки про досягнення навчальної мети,
відзначаються недоліки, що мали місце, вказується, на що треба звернути увагу надалі при
відпрацюванні заходів з підготовки. Розбір проводить керівник навчання, за його
результатами робляться часткові розбори з категоріями тих, хто навчається.
При проведенні розбору керівником навчання (тренування) здійснюється аналіз та
дається оцінка дій тих, хто навчався, з наведенням фактів і цифрових показників,
здійснюється постановка завдань для усунення недоліків.
3.2. Підсумки спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту
обговорюються на розширеному засіданні об’єктової комісії з питань надзвичайних
ситуацій, на підставі рішення якої керівником підприємства, установи, організації
видається наказ про стан готовності підприємства, установи, організації до вирішення
завдань цивільного захисту.
У разі необхідності в установленому порядку вносяться уточнення та зміни до
відповідних планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків
аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.
3.3. 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 (додаток 13), що підписується керівником підприємства, установи,
організації, вищого навчального закладу, який подається до місцевого органу виконавчої
влади (органу місцевого самоврядування) та територіального органу ДСНС України.
ІV. Додатки до Рекомендацій (варіанти) документів, які відпрацьовуються для
підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань додаються
окремо.
Укладачі:
Педагогічний колектив навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Одеської області Короза О.Г., Шведа В.С., Васильченко С.Б.,
Гужавіна О.Л.
Рецензенти:
Начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного
управління ДСНС України в Одеській області полковник служби цивільного захисту
Галак А. В.
Начальник оперативного відділу управління цивільного захисту Департаменту з
питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
Одеської обласної державної адміністрації Лісничий М.М.
Завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова, кандидат педагогічних наук, доцент,
доктор філософії Гвоздій С.П.
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Використана література:
1. Кодекс цивільного захисту України.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443 «Про
затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту».
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про
затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 787 «Про
затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 469 «Про
затвердження Положенням про спеціалізовані служби цивільного захисту».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про
затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 409 «Про
затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій».
9. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.05.2014 № 523 «Про
затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 13 червня 2014 р. за № 624/25401, від 21.10.2014.
10. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2014 № 1112 «Про
затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального
навчання», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 листопада 2014 р. за №
1398/26175.
11. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2015 № 113 «Про
затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту».
12. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за № 252/26697 «Про
затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».
13. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 15.08.2007 N 558 зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2007 р. за № 1162/14429 «Про затвердження
Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем
єдиної системи цивільного захисту».
14. Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних
ситуаціях, затверджені відповідно до статті 39 Кодексу цивільного захисту України
наказом ДСНС від 19.02.2016 № 83.
15. ДСТУ 5058:2008 «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях. Основні положення».
16. Інші нормативно-правові акти.
Начальник навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Одеської області
полковник служби цивільного захисту
« 08 » червня 2017 року

С.О. Макаренко
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Рекомендації обговорені та схвалені на засіданні науково-методичної ради з питань
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Одеської області
Протокол № 2 від « 25 » травня 2017 року
Голова ради – завідувач кафедри
медичних знань та безпеки життєдіяльності
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доктор філософії
Погоджено
Начальник Головного управління
ДСНС України в Одеській області
генерал-майор служби цивільного захисту

С.П. Гвоздій

Погоджено
Т.в.о. директора Департаменту з питань
цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами
Одеської обласної державної адміністрації

В.В. Федорчак
« 14 » червня

2017 року

І.В. Семків
« 15 » червня 2017 року

