Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ
м. Київ

18.01.2013

№ 13

(з основної діяльності)
Про внесення змін до Табеля
термінових та строкових донесень
з питань цивільного захисту

З метою упорядкування надання звітних та інформаційних матеріалів у
сфері цивільного захисту і приведення інформації до єдиної системи звітності
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Табеля термінових та строкових донесень з питань
цивільного захисту, затвердженого та введеного в дію наказом МНС України
від 12.05.2011 № 485, такі зміни:
1.1. У Розділі I "Перелік термінових та строкових донесень (відомостей)":
у графі 5 пункту 1 підрозділу І "З питань стану цивільного захисту" слова
та цифри "1 січня - до 5 січня" і "1 січня - до 10 січня" замінити відповідно
словами та цифрами "за звітний рік станом на 1 січня - до 5 січня", "за звітний
рік станом на 1 січня - до 10 січня";
підрозділ ІІІ "З питань радіаційного та хімічного захисту" доповнити
пунктами 8 та 9 такого змісту:
"8

Відомості щодо стану
Начальники ГТУ МНС (через Щокварталу
забезпечення персоналу
(ТУ) МНС в Департаменту до 10 числа
хімічно небезпечних об'єктів
АР Крим,
поточного
цивільного
засобами індивідуального
областях,
місяця
захисту)
захисту органів дихання
мм. Києві та
регіону станом на ________
Севастополі

7/РХЗ

9

Начальники ГТУ МНС (через Щокварталу
Відомості щодо
забезпечення засобами РХЗ
(ТУ) МНС в Департаменту до 10 числа
населення, яке потрапляє до
АР Крим,
поточного
цивільного
зони спостереження навколо
областях,
місяця
захисту)
АЕС та зон можливого
мм. Києві та
хімічного забруднення
Севастополі
регіону станом на ________

8/РХЗ"

2

у графі 5 пункту 4 підрозділу ІV "З питань інженерного захисту
населення і територій" слова та цифри "Щороку, за станом на 1 листопада
до 1 грудня поточного року" замінити словами та цифрами "Щопівроку,
до 5 числа наступного за звітним періодом місяця".
1.2. У розділі ІІ "Форми донесень (відомостей)":
форму 1/СІЗ ЦЗ (ЦО) (Відомості про стан укриття населення у фонді
захисних споруд ЦЗ (ЦО) станом на 1 листопада 20___ року) викласти у новій
редакції, що додається (додаток 1);
форму ІТЗ ЦЗ (ЦО) (Звіт щодо впровадження вимог інженерно-технічних
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при розробці містобудівної та
проектної документації) викласти у новій редакції, що додається (додаток 2);
після форми 6/РХЗ (Довідка про стан радіаційного та хімічного захисту
населення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі станом на ______ 20 __ році) доповнити формами 7/РХЗ
(Відомості щодо стану забезпечення персоналу хімічно небезпечних об'єктів
засобами індивідуального захисту органів дихання регіону) та 8/РХЗ (Відомості
щодо забезпечення засобами РХЗ населення, яке потрапляє до зони
спостереження навколо АЕС та зон можливого хімічного забруднення регіону),
що додається (додаток 3).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра,
голова комісії з проведення реорганізації

В. Квашук

