


підтоплення територій м. Кам’янець-Подільського та окремих населених 

пунктів Кам’янець-Подільського району; 

приведення у вищі ступені готовності територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області. 

Завдання, які ставились у ході проведення командно-штабного навчання, 

виконано у повному обсязі. 

На належному рівні організована робота з питань цивільного захисту 

міськими головами міст Хмельницький Мельником С.І. та Кам’янець-

Подільський Сімашкевичем М.Є.  

З позитивного боку робочою групою ДСНС відзначено правильність 

прийнятих рішень та наданих пропозицій до рішень комісії з питань ТЕБ та НС 

начальником головного управління ДСНС України у області, полковником 

служби цивільного захисту Болібрухом Б.В., начальником управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської 

міської ради Криловим Ю.В.  

Разом з тим, комісія звернула увагу керівників цивільного захисту 

на першочергове вирішення питання оповіщення населення міста 

Хмельницький та області, необхідність підвищення відповідальності керівників 

спеціалізованих служб цивільного захисту при прийнятті рішень на здійснення 

заходів по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

За підсумками командно-штабного навчання територіальна підсистема 

цивільного захисту єдиної системи цивільного захисту Хмельницької області 

спроможна виконувати завдання за призначенням, але, в той же час, у ході 

проведення навчань виявлено ряд недоліків при проведенні заходів з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
 

Враховуючи вищевикладене, комісія вирішила: 
 

1. Районним державним адміністраціям та запропонувати виконавчим 

комітетам міських (міст обласного значення) рад: 

1.1. Розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, із запрошенням керівників 

потенційно небезпечних об’єктів, питання щодо підсумків проведення 

командно-штабного навчання та поліпшення стану цивільного захисту 

        Термін – до 15.06.2013 
 

1.2. Привести у відповідність до техногенного та природного 

навантаження плани дій та плани реагування на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій на території відповідних адміністративно-

територіальних одиниць, при необхідності доопрацювати плани евакуації 

населення та плани взаємодії 

Термін – до 30.09.2013 
 

1.3. Завершити технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного 

захисту (цивільної оборони) у відповідності з вимогами розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 26.11.2008 № 1473-р 

        Термін – до 01.12.2013 
 

1.4. Активізувати роботу стосовно удосконалення оповіщення у разі 

надзвичайної ситуації шляхом залучення місцевих телерадіокомпаній 
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для оповіщення населення в містах та районах області шляхом укладання 

додаткових угод та закладення друкованих текстів та фонограм звернень щодо 

найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, в тому числі, в приватних 

телерадіокомпаніях, розроблення та затвердження спільних інструкцій 

черговому персоналу щодо дій у разі здійснення оповіщення населення 

       Термін – до 30.07.2013 
 

1.5. Вирішити питання щодо розробки та монтажу автоматизованої 

системи оповіщення керівного складу територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 

області на новітній елементній базі 

       Термін – до 30.04.2014 
 

1.6. Привести у відповідність до техногенного і природного навантаження 

та ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру обсяги створення і накопичення місцевих та об’єктових матеріальних 

резервів для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, 

проведення невідкладних відновних робіт і надання термінової допомоги 

постраждалому населенню,        

Термін – до 01.10.2013 
 

1.7. Оновити Номенклатури місцевих матеріальних резервів та подати на 

затвердження до управління з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації 

       Термін – до 20.06.2013 
 

1.8. Привести у відповідність з вимогами Методики спостереження 

щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затвердженої наказом МНС 

України від 06.08.2002 № 186, стан радіаційного та хімічного спостереження 

на всій зоні відповідальності та забезпечення позаштатних підрозділів системи 

радіаційного і хімічного спостереження (розрахунково-аналітичних груп, 

диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження) 

матеріально технічними засобами та сучасними приладами радіаційної 

та хімічної розвідки 

        Термін – до кінця 2013 року, 

        у подальшому – постійно 
 

1.9. Організувати своєчасне доведення до підприємств, установ, 

організацій, незалежно від форм власності, документів організаційно-

розпорядчого характеру щодо навчання з питань цивільного захисту 
 

1.10. Визначити реальну потребу та здійснювати систематичний контроль 

за своєчасним проходженням навчання керівними, управлінськими кадрами 

та фахівцями у сфері цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності 

       Термін – до 01.09.2013, 

у подальшому – постійно 
 

1.11. Вжити необхідних заходів щодо приведення навчально-матеріальної 

бази з питань цивільного захисту (куточки безпеки) у відповідність з вимогами 
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Національного стандарту України 5058:2008 «Навчання населення діям 

у надзвичайних ситуаціях» 

       Термін – до кінця 2013 року, 

у подальшому – постійно 
 

 

1.12. Перевірити діяльність та забезпечити реальне функціонування 

консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-

експлуатаційних органах, селищних та сільських радах 

       Термін – до 30.11.2013, 

у подальшому – постійно 
 

1.13. Утворити та забезпечити функціонування необхідної кількості 

підрозділів місцевої пожежної охорони відповідно до розпорядження обласної 

державної адміністрації від 23.04.2009 № 109 

       Згідно з графіком 
 

1.14. Спільно з власниками та керівниками хімічно - небезпечних об’єктів 

(об’єктів підвищеної небезпеки) провести відповідну роботу щодо 

облаштування на вказаних об’єктах систем раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення у відповідності з вимогами 

Правил облаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку 

їх виникнення, затверджених наказом МНС України від 15.06.2006 № 288 

(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за № 785/12659) 

       Згідно з графіком 
 

2. Управлінню з питань цивільного захисту населення обласної державної 

адміністрації спільно з головним управлінням ДСНС України у області: 

2.1. Привести відповідно до техногенного та природного навантаження 

плани дій та плани реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на 

території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, при 

необхідності доопрацювати плани евакуації населення та плани взаємодії 

       Термін – до кінця 2013 року 
 

2.2. Забезпечити контроль за проведенням технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) 

        Термін – до 01.12.2013 
 

2.3. Забезпечити здійснення регіональною комісією з питань ТЕБ та НС 

координації діяльності з питань розроблення та виконання цільових програм 

щодо запобігання надзвичайним ситуаціям відповідними комісіями 

райдержадміністрацій та міськвиконкомів 
 

2.4. Провести з головами та секретарями комісій з питань ТЕБ та НС 

усіх рівнів учбово-тематичний семінар на базі Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області щодо 

сталої роботи комісії у випадку загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 

       Термін – до 30.09.2013 
 

2.5. Провести у поточному році та планувати щорічно проведення 

тренувань з місцевими органами виконавчої влади щодо переведення 
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територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у вищі ступені 

готовності 

  Термін – постійно 
 

2.6. Щорічно подавати розрахунки щодо забезпечення непрацюючого 

населення області засобами індивідуального захисту за рахунок субвенцій з 

державного бюджету обласному бюджету та надавати пропозиції Міністерству 

економічного розвитку та торгівлі України. 
 

3. Управлінню з питань цивільного захисту населення обласної державної 

адміністрації: 

3.1. Підготувати графік проведення тренувань з місцевими органами 

виконавчої влади щодо переведення територіальної підсистеми єдиної системи 

цивільного захисту у вищі ступені готовності та забезпечити безумовне 

виконання підпункту 3) пункту 19 Плану основних заходів цивільного захисту 

на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 

листопада 2012 року № 952-р.        

Термін – до 20.06.2012 
 

3.2. Проаналізувати стан системи оповіщення в області, підготувати 

конкретні пропозиції щодо її реконструкції із впровадженням нових сучасних 

технологій 

       Термін – до 30.06.2013 
 

3.3. Вжити вичерпних заходів щодо приведення в стан готовності до 

використання за призначенням міського та позаміського пунктів управління 

начальника цивільного захисту області 

       Термін – до 01.08.2013 
 

3.4. Здійснити заходи щодо забезпечення населення м. Нетішин 

препаратами стабільного йоду, а також ремонту захисних споруд цивільного 

захисту, розташованих в межах зони спостереження, відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 42 "Про внесення 

змін до Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження" 

       Термін – до 01.12.2013 
 

3.5. Опрацювати алгоритми дій (згідно постанови Кабінету Міністрів 

України від 15.02.2012 №91) на випадок загрози або виникнення надзвичайної 

ситуації: 

оповіщення керівного складу органів управління цивільного захисту та 

населення; 

оповіщення членів комісії з питань ТЕБ та НС та евакуаційної комісії; 

дій органів управління цивільного захисту різних рівнів 

       Термін – до 30.06.2013 
 

3.6. Здійснити контроль за виконанням вимог Методики спостережень 

щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затвердженої наказом МНС 

України від 06.08.2002 № 186 на території адміністративно-територіальних 

одиниць області  
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Термін – до 30.11.2013 
 

3.7. Забезпечити контроль та координацію роботи райдержадміністрацій, 

виконкомів міст обласного значення області стосовно розробки та виконання 

цільових програм у сфері цивільного захисту; 

Постійно 
 

3.8. Зосередити основні зусилля на вирішенні проблемних питань на рівні 

області, які створюють негативний вплив на загальний стан техногенної безпеки 

в регіоні: 

будівництві другої нитки водогону для забезпечення питною водою міста 

Хмельницького; 

прискоренні реалізації заходів з розформування об’єктів Міністерства 

оборони України (військових частин А 1358 (с. Цвітоха Славутського району) та 

А 3013 (с. Грузевиця Хмельницького району)), які здійснюють зберігання 

боєприпасів на території Хмельницької області; 

утилізації 252 тонн заборонених і непридатних до використання хімічних 

засобів захисту рослин (ХЗЗР); 

спрощенні механізму прийняття безгосподарних гідроспоруд на водоймах 

області в комунальну власність територіальних громад; 

виконанні заходів цільових обласних та місцевих програм з питань 

розвитку та удосконалення цивільного захисту, створенні матеріальних резервів. 

Термін – до 30.05.2014 
 

3.9. Забезпечити: 

розроблення регламентів дій місцевих органів виконавчої влади, 

формувань та органів управління у сфері цивільного захисту, аварійно-

рятувальних служб, залучення сил і засобів незалежно від форми власності; 

удосконалення та розвиток регіональної системи централізованого 

оповіщення, заміну застарілої апаратури оповіщення сучасною технікою, із 

застосуванням новітніх засобів телекомунікації, у тому числі мобільного 

(рухомого) зв'язку, відомчих телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних 

мереж суб'єктів господарювання, мереж регіонального та місцевого 

радіомовлення і телебачення, а також інших технічних засобів передавання 

(відображення) інформації; 

контроль за передбаченням в місцевих бюджетах на 2013 рік коштів для 

розробки проекту реконструкції регіональної системи централізованого 

оповіщення на виконання Закону України "Про загальнодержавну цільову 

програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки"; 
 

4. Головному управлінню ДСНС України у області: 

4.1. Привести плани реагування на радіаційні аварії місцевих ланок 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Хмельницької області у відповідність до вимог наказу МНС України від 

21.12.2005 № 414 

      Термін – до 30.08.2013 
 

4.2. Спланувати та затвердити графіки проведення навчань з питань 

цивільного захисту безпосередньо на об’єктах підвищеної небезпеки 



7 

та об’єктах з масовим перебуванням людей із залученням підрозділів Головного 

управління ДСНС України у області 

Термін – до 01.08.2013, 

у подальшому – постійно 
 

4.3. Взяти на особистий контроль навчання посадових осіб підприємств, 

організацій, установ області з питань цивільного захисту, при необхідності 

внести пропозиції щодо підвищення його ефективності 

Термін – до 01.08.2013, 

у подальшому – постійно 
 

4.4. Ініціювати перед ДСНС України та НАЕК «Енергоатом» питання 

щодо заміни застарілої техніки 7 ДПРЧ по охороні ВП «Хмельницька АЕС», яка 

відпрацювала свій технічний ресурс експлуатації. 

      Термін – до 30.08.2013 
 

4.5. Забезпечити постійний контроль за: 

створенням локальних систем оповіщення на потенційно небезпечних 

об’єктах, зона ураження від яких, у разі виникнення на них надзвичайної 

ситуації, досягає заселених територій, інших підприємств та установ; 

забезпеченням засобами радіаційного і хімічного захисту 100 % персоналу 

радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів за рахунок коштів 

їх власників; 

утриманням у працездатному стані засобів протипожежного захисту 

будинків підвищеної поверховості; 

пожежобезпечним станом об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, 

закладів літнього відпочинку людей; 

приведенням у працездатний стан систем пожежної автоматики, 

аварійного освітлення, оповіщення людей про пожежу, забезпечення об’єктів 

необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння; 

розробкою планів - графіків та проведенням спеціальних об’єктових 

навчань, тренувань з цивільного захисту на об’єктах господарювання; 

розробкою, уточненням та впровадженням планів локалізації та ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій; 

підготовкою і навчанням керівного складу органів управління цивільного 

захисту, підприємств, установ; 

облаштуванням об'єктів підвищеної небезпеки системами раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення у разі їх виникнення 

та затвердити відповідні графіки,  діяльністю зазначених об’єктів. 
 

5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації вирішити 

питання щодо забезпечення бригад швидкої медичної допомоги додатковими 

засобами зв’язку та забезпечити працівників служби медичного забезпечення 

оперативним запасом засобів індивідуального захисту. 

       Термін – до 01.10.2013 
 

6. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації опрацювати 

та надати сільськогосподарським підприємствам області 
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