ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

№ 395

10.06.2013
(з основної діяльності)
Про проведення командно-штабного
навчання територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ Миколаївської області

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада
2012 р. № 952-р, з метою організованого проведення Державною службою
України з надзвичайних ситуацій спільно із Миколаївською обласною
державною адміністрацією з 18 по 20 червня 2013 року командно-штабного
навчання з органами управління та силами територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Миколаївської області
НАКАЗУЮ:
1. Призначити керівництво навчання у складі:
директор Департаменту організації заходів цивільного
СТОЄЦЬКИЙ
Василь Федорович захисту, генерал-майор служби цивільного захисту,
керівник навчання
ОСИПЕНКО
заступник директора Департаменту організації заходів
Сергій Іванович
цивільного захисту, полковник служби цивільного
захисту, заступник керівника навчання
2. Утворити штаб керівництва навчання у складі:
МІРОШНІЧЕНКО
Олександр
Олександрович
ЮСТ
Ігор Вікторович

головний фахівець відділу планування та моніторингу
заходів цивільного захисту Департаменту організації
заходів цивільного захисту, підполковник служби
цивільного захисту, начальник штабу керівництва
навчання
головний фахівець відділу планування та моніторингу
заходів цивільного захисту Департаменту організації
заходів цивільного захисту, полковник служби
цивільного захисту, заступник начальника штабу
керівництва навчання з питань заходів особливого
періоду

ЗАХАРЕНКО
Віталій Іванович

ДРИГВАЛЬ
Олексій
Миколайович

МАСЛАК
Валерій
Володимирович
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головний спеціаліст відділу радіаційного, хімічного та
медико-біологічного захисту Департаменту організації
заходів цивільного захисту, помічник начальника штабу
керівництва навчання з питань радіаційного і хімічного
захисту (посередник при комісії з питань ТЕБ та НС
Миколаївської області та Миколаївської міської ради)
помічник
начальника
Управління
з
питань
телекомунікацій,
інформаційних
технологій
та
Системи 112 Управління ДСНС України у Херсонській
області, майор служби цивільного захисту, помічник
начальника штабу керівництва навчання з питань зв’язку
та оповіщення (посередник при Управлінні з питань
надзвичайних
ситуацій
Миколаївської
облдержадміністрації)
заступник начальника відділу координації державних
спеціальних (спеціалізованих, воєнізованих) підрозділів
та підготовки сил цивільного захисту Центру організації
служби, підготовки сил та забезпечення реагування на
надзвичайні
ситуації
Управління
забезпечення
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України, майор служби цивільного захисту,
помічник начальника штабу керівництва навчання з
питань реагування на надзвичайні ситуації (посередник
при ГУ ДСНС України у Миколаївській області та комісії
з питань ТЕБ та НС Миколаївської районної державної
адміністрації).

3. До роботи в складі штабу керівництва навчання залучити керівний та
викладацький склад Навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Миколаївської області.
4. Керівнику навчання:
організувати та провести з 18 по 20 червня 2013 року командно-штабне
навчання з органами управління та силами територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Миколаївської області відповідно до
плану (додається) із залученням регіональних органів управління та підрозділів
функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту;
під час командно-штабного навчання визначити стан готовності органів
управління та підрозділів цивільного захисту Миколаївської області до дій у
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі під час
відпрацювання раптових ввідних.
5. Начальнику Управління забезпечення Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту ДСНС України Олішевському А.С з метою
транспортного забезпечення командно-штабного навчання надати з 17 по
21 червня 2013 року в розпорядження:
заступника директора Департаменту організації заходів цивільного
захисту Осипенка С.І. автомобіль “Skoda Octavia” (н/з 0882 Ч1) з водієм та
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здійснити заправку його пальним із розрахунку пробігу на 1300 кілометрів
(поза встановленим лімітом);
головного фахівця відділу планування та моніторингу заходів
цивільного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту
Мірошніченка О.О. мікроавтобус з водієм для перевезення робочої групи
ДСНС України (7 осіб) та забезпечити заправку автомобіля пальним із
розрахунку пробігу на 1300 кілометрів (поза встановленим лімітом).
6. Директору Департаменту організації заходів цивільного захисту
Стоєцькому В.Ф. провести інструктаж посадових осіб штабу керівництва
навчання о 15:00 14 червня 2013 року та забезпечити її від’їзд до м. Миколаєва
о 09:00 17 червня 2013 року від адміністративного будинку ДСНС України.
7. Директору Департаменту персоналу Євсюкову О.П., начальникам
Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України Олішевському А.С., Управління ДСНС України у Херсонській
області Мазіліну О.М. підготувати відповідні накази по особовому складу щодо
відрядження до м. Миколаєва та Миколаївської області робочої групи ДСНС
України з 17 по 21 червня 2013 року.
8. Форма одягу для начальницького складу служби цивільного захисту
робочої групи ДСНС України – робоча.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. Болотських
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Додаток
до наказу ДСНС України
10.06.2013 № 393

ПЛАН
проведення командно-штабного навчання з органами управління
та силами цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області
18 - 20 червня 2013 року
18 червня 2013 року (1-й день)
08:30-08:35

08:35-10:00

09:30-10:00
10:00-12:00

12:00-12:05

12:05-13:20

12:05-13:00

Доведення інформації про загрозу виникнення надзвичайної
ситуації, пов’язаної з погіршенням метеорологічних умов на
території Миколаївської області.
Оповіщення та збір членів регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
Миколаївській облдержадміністрації (далі - ТЕБ та НС). Робота
членів робочої групи ДСНС України в Головному управлінні
ДСНС України у Миколаївській області та Управлінні з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи Миколаївської
облдержадміністрації.
Зустріч керівництва робочої групи ДСНС України з головою
Миколаївської обласної державної адміністрації.
Засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС при
Миколаївській облдержадміністрації (прийняття рішень щодо
дій органів управління територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ)
Миколаївській області при загрозі виникнення надзвичайної
ситуації, пов’язаної з погіршенням метеорологічних умов на
території області).
Доведення інформації про виникнення надзвичайної ситуації в
місті Миколаїв, пов’язаної із розгерметизацією залізничної
цистерни та витоком 20 тонн концентрованої соляної кислоти в
навколишнє середовище внаслідок аварії на залізничному
транспорті.
Оповіщення та збір комісій з питань ТЕБ та НС Миколаївської
міської ради та евакуаційної комісії Ленінського району
м. Миколаєва.
Оперативна пауза (перерва на обід).

13:00-14:00

14:00-14:20
14:20-15:00

15:00-16:00

16:00-16:10
16:10-16:30

16:30-16:40

16:40-18:00
17:10-18:00

18:00-18:30
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Засідання комісії з питань ТЕБ і НС Миколаївської міської ради
(прийняття рішень щодо дій органів управління міської ланки
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ області) при загрозі
виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з погіршенням
метеорологічних умов на території міста, та виникнення
надзвичайної ситуації, пов’язаної з витоком концентрованої
соляної кислоти в навколишнє середовище.
Переїзд до 232 кілометру залізничного шляху ст. Миколаїв –
ст. Миколаїв-Вантажний.
Практичне відпрацювання дій органів управління та сил
цивільного захисту з ліквідації надзвичайної ситуації на
залізничному транспорті з витоком хімічно небезпечної
речовини в навколишнє середовище.
Засідання евакуаційної комісії Ленінського району
м. Миколаєва.
Практичне відпрацювання дій органів управління та сил
цивільного захисту з евакуації непрацюючого населення
м. Миколаєва.
Переїзд до Миколаївського морського торговельного порту.
Огляд стану готовності захисної споруди Миколаївського
морського торговельного порту до прийому та укриття
персоналу об’єкта.
Доведення інформації про виникнення надзвичайної ситуації в
місті Миколаїв на території Миколаївського морського
торговельного порту, пов’язаної з пожежею на судні та розливом
нафтопродуктів в акваторію Бузького лиману.
Робота оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації.
Практичне відпрацювання дій органів управління та сил
цивільного захисту м. Миколаєва з ліквідації пожежі на судні,
що призвело до розливу нафтопродуктів в акваторію Бузького
лиману.
Підбиття підсумків першого дня командно-штабного навчання.
19 червня 2013 року (2-й день)

09:00-09:05

09:05-09:50
09:50-10:10

Доведення сигналу про переведення органів управління та сил
цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
Миколаївської області з режиму функціонування в мирний час у
режим функціонування в особливий період.
Переїзд до позаміського пункту управління голови
Миколаївської облдержадміністрації.
Ознайомлення зі станом утримання та порядком організації
роботи позаміського пункту управління голови Миколаївської
облдержадміністрації.

10:10-11:10

11:10-12:00
12:00-12:05

12:00-13:00
12:05-13:30
13:30-14:30

14:30-17:00

17:00-17:30
17:30-18:00

6
Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної
підсистеми ЄДСЦЗ Миколаївської області в особливий період
(заслуховування керівників спеціалізованих служб цивільного
захисту Миколаївської області та начальників цивільного
захисту міст, віднесених до відповідних груп цивільного
захисту).
Переїзд до с. Андріївки Миколаївського району (15 км).
Доведення інформації про виникнення надзвичайної ситуації
природного характеру внаслідок погіршення метеорологічних
умов.
Оперативна пауза (перерва на обід).
Оповіщення та збір членів районної комісії ТЕБ та НС при
Миколаївській райдержадміністрації.
Засідання районної комісії з ТЕБ та НС при Миколаївській
райдержадміністрації (прийняття рішень щодо дій районної
ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ при проведенні робіт з
ліквідації стихії та евакуації населення с. Андріївки
Миколаївського району).
Практичне відпрацювання дій органів управління та сил
цивільного захисту з ліквідації:
лісової пожежі з проведенням евакуації населення села
Андріївка;
надзвичайної ситуації метеорологічного та гідрологічного
характеру (підтоплення територій).
Проведення повного розгортання зведеного загону для ліквідації
надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж, регіонального
пересувного пункту управління, пункту життєзабезпечення
особового складу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Підбиття підсумків другого дня командно-штабного навчання.
Переїзд до м. Миколаєва.
20 червня 2013 року (3-й день)

08:00-08:05
08:05-09:00
08:05-09:20
09:20-10:20

10:20-11:20

11:20-11:30

Доведення інформації про виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із вибухом газу в житловому будинку м. Очакова.
Переїзд до м. Очакова (60 км).
Оповіщення та збір членів комісії ТЕБ та НС при Очаківській
міській раді.
Засідання комісії ТЕБ та НС при Очаківській міській раді
(прийняття рішень щодо дій міської ланки територіальної
підсистеми ЄДСЦЗ при проведенні аварійно-рятувальних робіт).
Практичне відпрацювання дій органів управління та сил
цивільного захисту м. Очакова щодо ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухом газу в житловому
будинку.
Доведення інформації про виникнення надзвичайної ситуації
техногенного характеру, пов’язаної з аварією на морському
транспорті в акваторії Чорного моря.

11:30-13:00

13:00-14:00
14:00-18:00
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Відпрацювання практичних дій органів управління та сил
цивільного захисту м. Очакова і Очаківського району, сил та
засобів підрозділів ГУ ДСНС України, відділу прикордонної
служби м. Очакова, ДП «Дельта Лоцман», комунальної
аварійно-рятувальної служби м. Очакова щодо аварійнорятувальних робіт, пошуку та рятування зниклих людей в
акваторії Чорного моря.
Оперативна пауза (перерва на обід).
Переїзд до м. Миколаєва та підготовка матеріалів за підсумками
проведення командно-штабного навчання.
21 червня 2013 року (4-й день)

09:00-10:00

Підбиття підсумків проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Миколаївської області.
______________________________________________

