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Голові Чернігівської обласної 
державної адміністрації 
Кулічу В.П.

Про підсумки проведення 
командно-штабного навчання

Шановний Валерію Петровичу!

Державна служба України з надзвичайних ситуацій надсилає узагальнені 
матеріали щодо підсумків командно-штабного навчання з органами управління 
та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту (далі -  ЄДСЦЗ) Чернігівської області, що 
проводилося 24-26 травня 2016 року.

ДСНС України просить Вас, шановний Валерію Петровичу, дати 
доручення щодо:

врахування висновків із зазначених матеріалів під час проведення 
детального аналізу командно-штабного навчання на обласному, міських, 
районних та об’єктових рівнях, а також під час планування подальшої роботи у 
сфері цивільного захисту;

проведення розширеного засідання регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із залученням 
керівного складу органів управління всіх ланок територіальної підсистеми 
ЄДСЦЗ Чернігівської області, під час якого розглянути та протокольним 
рішенням затвердити план усунення недоліків, виявлених під час командно- 
штабного навчання.

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

З повагою 

Голова М. Чечоткін

Мірошніченко 0.0. 
247- 31-88

1)97723



Додаток
до листа ДСНС України

№

УЗАГАЛЬНЕНІ МАТЕРІАЛИ
щодо підсумків командно-штабного навчання з органами управління 

та силами цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області

(24-26 травня 2016 року)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 
2016 р. № 269-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 
на 2016 рік” ДСНС України спільно з Чернігівською обласною державною 
адміністрацією у період з 24 по 26 травня 2016 року проведено командно-штабне 
навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області.

Основні навчальні цілі командно-штабного навчання:
1. Удосконалення вмінь та практичних навичок керівного складу органів 

управління Чернігівської територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту (далі -  ЄДСЦЗ) і її ланок з організації управління заходами 
під час загрози, виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків в 
умовах мирного часу та в особливий період.

2. Визначення стану готовності суб’єктів забезпечення цивільного захисту 
Чернігівської області до дій з реалізації планів реагування на надзвичайні 
ситуації та цивільного захисту на особливий період.

Відповідно до задуму навчання було сплановано та проводилось у два 
етапи, під час яких відпрацьовано як загальні питання щодо збору, організації 
роботи комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій (далі -  ТЕБ та НС) області, районів та міст Чернігівської області, так і 
спеціальні з урахуванням техногенно-екологічних особливостей територій.

До проведення навчання залучалися:
1. Особи керівного складу органів управління цивільного захисту зі 

складу Чернігівської обласної та Менської, Чернігівської і Ніжинської районних 
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст Чернігів та 
Ніжин.

2. Члени регіональної та місцевих комісій з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, обласної, районних державних 
адміністрацій комісії з питань евакуації.

3. Територіальні спеціалізовані служби та формування цивільного 
захисту.

4. Підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.
5. Органи управління та сили цивільного захисту суб’єктів 

господарювання, які на час проведення командно-штабного навчання проводили
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відповідно до затверджених ними планів-графіків спеціальні об’єктові навчання 
і тренування.

Усього у командно-штабному навчанні взяло участь 52 органи управління 
цивільного захисту всіх рівнів та близько 2000 чоловік особового складу 
спеціалізованих, професійних аварійно-рятувальних та відновлювальних служб і 
формувань цивільного захисту.

Ступінь досягнення навчальних цілей
Усі заплановані заходи командно-штабного навчання виконано у повному 

обсязі, що дозволило відпрацювати взаємодію між органами управління та 
спеціалізованими службами цивільного захисту усіх ланок, професійними 
аварійно-рятувальними та комунальними підрозділами під час виконання 
завдань за призначенням.

Керівному складу Чернігівської територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту та її ланок надано практичну та 
методичну допомогу з організації управління заходами під час загрози, 
виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків в умовах мирного 
часу та в особливий період.

З урахуванням стану виконання завдань цивільного захисту щодо 
планування діяльності, організації заходів із забезпечення інженерного, 
радіаційно-хімічного, медико-біологічного захисту, готовності систем управління 
та оповіщення, створення і готовності до дій за призначенням формувань 
цивільного захисту, а також отриманої оцінки рівня підготовки органів 
управління та сил цивільного захисту області стан готовності територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області 
визначено як “обмежено готова до виконання завдань цивільного захисту”.

Щодо аналізу дій учасників навчання
Інформація про штормове попередження на території Чернігівської 

області надійшла до відповідального чергового пункту управління Департаменту 
цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації від 
чергового Чернігівського обласного центру з гідрометеорології. Відповідальний 
черговий пункту управління довів цю інформацію за телефоном до чергових 
служб області, а також за допомогою регіональної системи централізованого 
оповіщення до районів області. Інформацію доведено без затримок у 
встановлений нормативний час.

З метою координації дій органів управління та сил цивільного захисту 
області щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, викликаної 
метеорологічними умовами, проведено позачергові засідання регіональної та 
місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Сигнал на збір регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій черговим пункту управління доведено у 
голосовому режимі на мобільні телефони за допомогою автоматизованого 
робочого місця.
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Комісіями визначено шляхи та способи впровадження комплексних 
заходів щодо захисту населення і територій, забезпечення сталого 
функціонування господарських об’єктів, встановлення меж зони, на якій 
виникла надзвичайна ситуація, та джерела і порядок фінансування заходів з 
ліквідації її наслідків.

Загальними недоліками в організації роботи регіональної та місцевих 
комісій за режимом надзвичайної ситуації відмічаються:

інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації, 
дії у разі її виникнення та хід її ліквідації не передбачалося;

під час засідання комісії більшість виступаючих лише констатували факти 
виникнення надзвичайної ситуації, інформували про можливості своїх 
підпорядкованих підрозділів та не надавали в межах своєї компетенції 
пропозицій до рішення комісії;

картографічні матеріали під час роботи комісій та при відпрацюванні 
управлінських рішень щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації не 
використовувались.

Такому стану сприяла підготовлена завчасно інформація загального 
характеру, яку виступаючі намагалися довести до членів комісії без урахування 
часу виникнення надзвичайної ситуації та сценарію її розвитку, передбаченого 
ввідними з нарощування обстановки за навчанням.

Члени комісії не завжди враховували зміни, які відбувалися на аварійних 
об’єктах і прилеглих до них територіях під час нарощування обстановки 
керівництвом навчанням, оскільки вчасно не проходили навчання з питань 
цивільного захисту.

У кращу сторону відмічено роботу заступника технічного директора 
ПАТ “Чернігівобленерго”, який правильно та у повному обсязі доповів про 
заходи, що виконуються підпорядкованими підрозділами, розрахунок необхідних 
сил та засобів і необхідний розрахунковий час на проведення аварійно- 
відновлювальних робіт.

Відповідно до задуму навчання відповідним розпорядженням голови 
Чернігівської обласної державної адміністрації було призначено керівника робіт 
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який своїм рішенням утворив 
обласний штаб з ліквідації.

Фактично під час навчання штаб виконував функції спеціальної комісії з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка рішенням регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС не утворювалася. Організацію роботи штабу за своїм 
основним призначенням під час навчання практично розкрито не в повному 
обсязі, а саме: робоча карта (схема) зони надзвичайної ситуації, облік залучених 
сил і засобів не велися; роботу штабу та його робочих груп у цілодобовому 
режимі позмінно не організовано.

Краще було організовано роботу комісії з питань ТЕБ та НС міста Ніжин, 
під час засідання якої доповіді керівників служб, яких було заслухано, 
підтверджувалися відповідними розрахунками необхідних сил та засобів з
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урахуванням обстановки, що склалася, та використанням картографічних 
матеріалів.

Другий етап командно-штабного навчання, пов’язаний з переведенням 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області на режим функціонування в умовах 
особливого періоду, проводився шляхом вивчення стану відпрацювання 
установчих та плануючих документів щодо виконання заходів за відповідними 
ступеня готовності, оцінки стану утримання позаміського пункту управління 
Чернігівської облдержадміністрації, а також приведення у готовність формувань 
цивільного захисту.

Під час відпрацювання зазначеного питання виявлено, що:
обласний план на особливий період не враховує вимог чинних 

нормативно-правових актів, його уточнення здійснюється формально, відсутні 
відмітки про ознайомлення із зазначеним планом керівників області, починаючи 
з 2009 року;

не мають допусків до державної таємниці 3 із 10 керівників створених за 
розпорядженням голови облдержадміністрації регіональних спеціалізованих 
служб цивільного захисту, що практично унеможливлює виконання ними своїх 
обов’язків;

плани цивільного захисту на особливий період на підприємствах та 
організаціях, на базі яких створено спеціалізовані служби цивільного захисту 
регіонального рівня, не в повному обсязі включають склад цих служб та 
потребують коригування.

Крім того, під час відпрацювання навчального питання встановлено, що у 
місті Чернігів не виконуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України 
від 15 лютого 1999 р. № 192 “Про затвердження Положення про організацію 
оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” у частині забезпечення 
цілодобового чергування у місцях розміщення апаратури регіональної системи 
централізованого оповіщення. Так, у зв’язку із розформуванням Управління з 
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської 
міської ради ліквідовано інформаційно-диспетчерський центр м. Чернігів 
(служби 1553), який приймав сигнали оповіщення та приведення у вищі ступені 
готовності.

Позаміський запасний пункт управління облдержадміністрації та його 
системи життєзабезпечення підтримуються у працездатному стані, апаратура 
оповіщення технічно справна та спроможна забезпечити роботу оперативного 
чергового за призначенням.

Згідно з планом основних заходів цивільного захисту Чернігівської 
області на 2016 рік (затвердженим розпорядженням облдержадміністрації 
від 28 грудня 2016 року № 770) навчання щодо переведення територіальної 
підсистеми ЄДСЦЗ області з режиму функціонування в мирний час у режим 
функціонування в особливий період з метою підготовки керівного складу органів 
управління цивільного захисту області не було заплановано перед проведенням 
командно-штабного навчання (заплановано на 16 червня 2016 року), що у свою
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чергу вплинуло на якість відпрацювання навчального питання щодо 
відпрацювання заходів в особливий період.

Утворення територіальних формувань цивільного захисту обласного 
підпорядкування передбачене розпорядженням Чернігівської обласної державної 
адміністрації від 10.05.2016 № 250, однак робота щодо їх створення не
завершена.

Під час перевірки стану створення та приведення у готовність формувань 
міського та районного підпорядкування (міста Ніжин та Чернігів, Ніжинський та 
Чернігівський райони) виявлено, що призначення працівників до об’єктових 
формувань цивільного захисту здійснюється з порушенням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 787 “Про затвердження 
Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту”, а 
підготовка формувань цивільного захисту згідно з вимогами постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 “Про затвердження Порядку 
здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” організована на 
недостатньому рівні.

Причинами виявлених недоліків щодо готовності формувань цивільного 
захисту є прорахунки в організації проведення комплексних об’єктових навчань 
керівництвом суб’єктів господарювання, недостатня увага структурних 
підрозділів з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади щодо 
дотримання термінів, визначених графіками проведення спеціальних об’єктових 
навчань і тренувань, та недостатній контроль за їх проведенням 
постійнодіючими органами управління цивільного захисту Чернігівської області 
та відсутність методичної допомоги Навчально-методичного центру цивільного 
захисту безпеки життєдіяльності Чернігівської області.

Наступним навчальним питанням за планом проведення командно- 
штабного навчання відпрацьовано дії органів управління та сил цивільного 
захисту Ніжинської районної ланки територіальної підсистеми у разі виникнення 
аварії на хімічно небезпечному об’єкті філія “Ніжинський ММЗ ДП “Аромат” 
(викид аміаку).

Під час отримання повідомлення про розгерметизацію ресиверу із 
аміаком черговий диспетчер виконав всі дії відповідно до інструкції, однак при 
голосовому оповіщенні щодо виникнення викиду аміаку не зазначив, що це 
навчальна ситуація, що у свою чергу могло призвести до паніки серед населення 
м. Ніжина.

Дії чергового персоналу компресорного цеху у складі спеціалізованої 
аварійно-технічної ланки цивільного захисту дозволили вжити заходів з 
локалізації хімічно небезпечного осередку та дегазації місця розливу речовини 
відповідно до вимог об’єктового плану ліквідації аварії.

Однак дії формувань цивільного захисту об’єкту спільно з професійними 
підрозділами Ніжинської районної ланки територіальної підсистеми, які брали 
участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт, мали показовий характер та не 
дозволили досягти основної мети навчання -  відпрацювання взаємодії та 
уточнення плану ліквідації аварії. Робота керівника ліквідації надзвичайної
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ситуацій та його штабу не організована, координація дій сил цивільного захисту, 
які прибували до місця виникнення умовної надзвичайної ситуацій не 
здійснювалася.

Крім того, на об’єкті відсутній графік проведення навчань (тренувань) 
формувань цивільного захисту та основні документи щодо організації діяльності 
таких формувань (окрім наказу про їх створення).

Під час перевірки організації та проведення комплексних об’єктових 
навчань (тренувань) на суб’єктах господарювання контрольною групою 
керівництва навчання взято участь у навчаннях на ДО “Комбінат “Айстра”, під 
час якого відпрацьовано заходи за сигналами щодо переведення у вищі ступені 
готовності.

Під час його проведення учасникам було вказано на недоліки та надано 
методичну та практичну допомогу щодо їх усунення.

Дії Менської районної ланки територіальної підсистеми у разі 
виникнення осередку захворювання свійських тварин на “африканську чуму 
свиней” в фермерському господарстві “Крупенко” (м. Мена) під час наступного 
навчального питання.

Роботу надзвичайної протиепізоотичної комісії при Менській 
райдержадміністрації організовано її головою (заступник голови Менської 
райдержадміністрації Петрушенко М.В.), під час якої було заслухано доповіді 
членів комісії, відпрацьовано та відповідно до вимог Інструкції щодо 
профілактики та боротьби з африканською чумою свиней затверджено План 
заходів щодо профілактики, недопущеня поширення та ліквідації захворювання 
африканською чумою свиней в фермерському господарстві “Крупенко” та 
приватному секторі міста Мена Чернігівської області.

У навчальному осередку практично здійснено заходи з розгортання та 
організації роботи карантинного ветеринарно-міліцейського поста та організації 
подворового обходу спеціально створеними групами. Формування для виконання 
заходів з дезінфекції приміщень утримання тварин та спалювання трупів 
загиблих тварин, а також розгортання пункту спеціальної обробки особового 
складу утворені, однак практично роботи не здійснювалися.

Наступним, відповідно до плану навчання, відпрацьовано питання 
ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з виникненням пожежі торфу на 
території Чернігівського району. Під час якого організовано виїзне засідання 
районної комісії з питань ТЕБ та НС Чернігівської районної адміністрації, на 
якому було прийнято рішення щодо шляхів та методів гасіння пожежі торфу та 
запобігання розповсюдження її на лісовий масив.

Під час практичного відпрацювання дій щодо ліквідації надзвичайної 
ситуації, пов’язаної з пожежею на торфовищі, залучені підрозділи 
спеціалізованих служб цивільного захисту Чернігівського району діяли тактично 
правильно, особовий склад діяв скоординовано під керівництвом штабу з 
ліквідації надзвичайної ситуації без порушення правил техніки безпеки, 
технічний стан та укомплектованість підрозділів пожежно-рятувальним
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обладнанням дозволили ефективно виконати поставлені завдання професійно. 
Практично відпрацьовано:

збір та висунення до місця виникнення пожежі сил та засобів зведеного 
загону Управління ДСНС України у Чернігівській області;

розгортання пересувного пункту управління та пункту життєзабезпечення 
особового складу;

гасіння пожежі за допомогою лафетних та ручних стволів; 
заходи щодо влаштування мінералізованої смуги для захисту лісового 

масиву;
заходи щодо локалізації пожежі шляхом прокладення траншеї за 

допомогою ПЗМ-2 та заповнення її водою.
Під час практичного розгортання пункту управління, пункту 

життєзабезпечення, штабу зведеного загону та вузла зв’язку Управління ДСНС 
України у Чернігівській області встановлено, що техніка та фахівці готові до дій 
за призначенням. Стан їх утримання, укомплектованість обладнанням та 
технікою відповідає нормативним вимогам.

Останнім навчальним питанням відповідно до плану навчання 
відпрацьовано дії органів управління та сил цивільного захисту міста Ніжин у 
разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухом побутового газу у 
багатоповерховому будинку.

Відпрацювання зазначено питання розпочалось із спільного засідання 
комісії з питань ТЕБ та НС та комісії з питань евакуації міста Ніжин під 
керівництвом міського голови міста Ніжин (Лінник А.В.), який вміло та фахово 
організував роботу комісій, провів заслуховування керівників служб цивільного 
захисту міста та визначив пріоритетні завдання, що потребують першочергового 
вирішення.

Під час засідання керівники служб цивільного захисту надавали в межах 
компетенції відповідні пропозиції до рішень комісій, підготували проект рішення 
та організували і забезпечили реагування на надзвичайну ситуацію і ліквідацію її 
наслідків.

Під час практичного відпрацювання навчального питання особовий склад 
рятувальних та спеціалізованих підрозділів показав високі професійні навички. 
Заходи було проведено в обстановці, наближеній до реальної, відпрацьовано дії 
всіх служб досить інтенсивно та без порушень правил безпеки. Усі підрозділи 
залучених сил діяли злагоджено та показали свою готовність до виконання 
завдань за призначенням. Практично відпрацьовано заходи щодо: 

пошуку та рятування людей; 
ліквідації пожежі,
розбору зруйнованих конструкцій будинку; 
організації роботи штабу з ліквідації надзвичайної ситуації; 
інформування населення міста про НС та її наслідки в засобах масової 

інформації, ФМ-радіомовленню та на офіційному сайті Ніжинської міської ради; 
надання потерпілим невідкладної медичної допомоги;



8

забезпечення громадського порядку в зоні виникнення надзвичайної 
ситуації;

відновлення газопостачання у районі;
розгортання пересувного пункту харчування для особового складу 

аварійно-відновлювальних та рятувальних формувань;
організації роботу збірного пункту з евакуації.
За підсумками навчання за всіма показниками критеріїв оцінювання стану 

готовності органів управління та сил цивільного захисту з позитивної сторони 
відмічається Ніжинська міська районна ланка територіальної підсистеми ЄДСЦЗ 
(міський голова -  Лінник А.В., начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення -  Чернишов Г.Г).

Протягом навчання було проведено оцінювання рівня знань вимог 
основних нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту посадових осіб 
органів управління цивільного захисту області шляхом тестування. Необхідно 
зазначити, що більшість посадових осіб уникали проходження тестування, а хто 
його пройшов, показали посередні знання нормативно-правових актів.

Причини недоліків.
Зазначені недоліки стали наслідком відсутності системної роботи з 

навчання керівного складу органів управління і фахівців, які організовують та 
здійснюють заходи цивільного захисту.

Так, за 5 місяців 2016 року виконання Плану комплектування слухачами 
навчально-методичного центру цивільного захисту області, що затверджений 
розпорядженням Чернігівської облдержадміністрації, становить лише 75 % 
запланованого.

Керівництво структурних підрозділів обласної та районних державних 
адміністрацій навчання на обласних курсах удосконалення керівних кадрів у 
визначені терміни не проходить.

Проведення об’єктових навчань та тренувань організовується на 
недостатньому рівні з порушенням вимог наказу МВС України від 11.09.2014 
№ 934 “Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних 
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту”. Недостатня увага 
приділяється місцевими органами виконавчої влади щодо дотримання термінів, 
визначених графіками проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань, 
та недостатній контроль за їх проведенням здійснюється постійнодіючими 
органами управління цивільного захисту Чернігіівської області.

Вищезазначені недоліки свідчать про недостатню роботу Навчально- 
методичного центру цивільного захисту безпеки життєдіяльності Чернігівської 
області щодо підготовки осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Чисельний склад структурних підрозділів з питань цивільного захисту 
районних державних адміністрацій свідчить про невиконання вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 “Про затвердження 
рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та
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Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі 
державних адміністрацій” та не дозволяє в повному обсязі організувати стале 
управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту та взаємодію між ними. 
Лише в 4 з 25 районів та міст обласного значення створено окремі підрозділи з 
питань цивільного захисту, в 14 -  поєднано з функціями взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, а у 7 районах, 
де передбачено лише одну посадову особу з питань цивільного захисту, її 
функції покладено на фахівців відділів (секторів), діяльність яких не пов’язана з 
організацією цивільного захисту.

Основні напрямки підвищення готовності до дій за призначенням.
Загальний розбір результатів навчання пропонується провести під час 

розширеного засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, під час якого 
прийняти протокольне рішення щодо підвищення готовності органів управління 
та сил цивільного захисту області.

Штабом керівництва навчання запропоновано заходи щодо 
підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту 
області, а саме:

привести плани дій та плани реагування у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць у 
відповідність з техногенними та природними загрозами, переглянути та 
доопрацювати плани евакуації населення, плани взаємодії та плани цивільного 
захисту на особливий період;

продовжити роботу щодо вдосконалення регіональної системи 
оповіщення та інформування населення у разі надзвичайної ситуації шляхом 
визначення (уточнення) переліку телерадіоорганізацій, операторів рухомого 
(мобільного) зв’язку, інтернет-провайдерів із укладанням відповідних угод та 
підготовкою і закладенням у оптичному та друкованому вигляді текстів звернень 
до громадян щодо найбільш імовірних на території області надзвичайних 
ситуацій та дій у разі їх виникнення;

забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 15 лютого 1999 р. № 192 “Про затвердження Положення про організацію 
оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” у частині організації 
цілодобового чергування у місцях розміщення апаратури регіональної системи 
централізованого оповіщення;

уточнити, а у випадках відсутності, розробити і затвердити спільні 
інструкції оперативним черговим органів управління цивільного захисту всіх 
рівнів щодо обміну інформацією про надзвичайні ситуації та спільні дії у разі 
здійснення оповіщення та інформування населення;

визначити реальну потребу та здійснювати належний 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;
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вжити заходів щодо впорядкування структури районних державних 
адміністрацій з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2012 р. № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків 
структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, 
районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” в 
частині створення структурних підрозділів з питань цивільного захисту;

привести обсяги місцевих резервів для виконання заходів, спрямованих 
на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, і надання 
термінової допомоги постраждалому населенню, та об’єктових запасів для 
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт у 
відповідність з техногенними і природними загрозами та ймовірністю 
виникнення надзвичайних ситуацій;

розробити та затвердити в установленому порядку положення про 
територіальну інженерну спеціалізовану службу та спеціалізовану службу 
цивільного захисту громадського порядку;

здійснити уточнення положень про територіальні спеціалізовані служби 
цивільного захисту в частині визначення порядку їх функціонування приведення 
у готовність;

переглянути робочі програми Навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області у частині збільшення 
тематики занять, зорієнтованих на конкретні посадові обов’язки з цивільного 
захисту слухачів;

організувати протягом 2016 року проходження навчання новопризначених 
керівників спеціалізованих служб цивільного захисту на базі Навчально- 
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Чернігівської області;

внести зміни до плану основних заходів цивільного захисту області на 
2016 рік щодо проведення додаткових штабних тренувань з органами управління 
районних і міських ланок територіальної підсистеми з визначенням реального 
стану їх готовності до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в 
особливий період;

запровадити дієвий контроль за проведенням на підприємствах, в 
установах і організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного 
захисту, забезпечити надання методичної допомоги територіальними курсами 
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Чернігівської області;

спільно з власниками та керівниками 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 відповідно до вимог Правил улаштування, 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
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України 5 липня 2006 р. за № 785/12659;
вжити заходів щодо забезпечення засобами захисту органів дихання 

працюючого персоналу об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно 
небезпечних об’єктів, непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих 
зонах хімічного забруднення;

скласти план усунення недоліків, виявлених під час навчання, і 
вдосконалення діяльності у сфері цивільного захисту Чернігівської області та до 
30.06.2016 надіслати копію ДСНС України.

Про реалізацію зазначеного плану поінформувати ДСНС України до 
ЗО вересня 2016 року.

Відповідно до наказу ДСНС України від 29.01.2014 № 44 рівень 
підготовки органів управління та сил цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи Чернігівської області до виконання дій за 
призначенням оцінено як “задовільний”.

Керівник навчання, директор 
Департаменту організації заходів 
цивільного захисту М.О. Маюров


