ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

№ 403

12.06.2013
(з основної діяльності)
Про оперативне інформування в системі
ДСНС України

З метою своєчасного інформування ДСНС України про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій, подій і пожеж для оперативного прийняття
рішення щодо залучення підрозділів Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту, організації взаємодії та координації дій центральних і
місцевих органів виконавчої влади під час ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, своєчасного інформування керівництва держави про виникнення
надзвичайних ситуацій, які за своїми наслідками досягли або можуть досягти
регіонального і державного рівнів або мають суспільно резонансний характер
НАКАЗУЮ:
1. Встановити, що головними управліннями (управліннями) ДСНС
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь
(далі – територіальні органи ДСНС України) до Оперативно-чергової служби
ДСНС України (далі – ОЧС) подається оперативна інформація:
1.1. Про загрозу або факти виникнення надзвичайних ситуацій.
1.2. Про надзвичайні події, в тому числі, які створюють загрозу життю та
здоров’ю людей або в ході свого розвитку можуть за класифікаційними
ознаками досягти порогових значень надзвичайної ситуації.
1.3. Про загрозу або вчинення терористичного акту.
1.4. Про пожежі, що загрожують життю та здоров’ю людей і можуть мати
суспільно резонансний характер, а саме:
у багатоповерхових будинках, лікарнях, готелях, торговельних, офісних
та розважальних центрах, навчальних, дошкільних і оздоровчих закладах,
дитячих будинках тощо;
у будівлях, що мають історичну цінність, пам’ятках архітектури,
культових спорудах;
в адміністративних будинках та приміщеннях органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, представництвах засобів масової інформації,
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політичних партій, на об’єктах правоохоронних та судових органів, виборчих
дільницях під час виборів;
у будинках або квартирах народних депутатів України, керівників органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування;
в адміністративних приміщеннях та будинках дипломатичних,
консульських, торгових і інших представництв іноземних держав;
на території розташування органів управління та підрозділів (у тому числі
установ, закладів освіти тощо) ДСНС України та Міноборони України;
на енергетичних підприємствах, магістральних нафтогазопроводах,
нафтобазах, об’єктах видобування, переробки горючих рідин і газів,
радіаційних, біологічних об’єктах та об’єктах з наявністю СДОР;
на рухомому складі залізничного транспорту, в метрополітені, на
громадському та авіаційному транспорті;
лісові (площею 5 га і більше);
степові (площею 5 га і більше);
посівів сільгоспкультур на корені і валках (площею 5 га і більше), скирт,
(якщо знищено 100 і більше тонн грубих кормів);
у побуті та на виробництві (якщо загинуло 2 чи постраждало 3 і більше
осіб);
інші, з рангом (номером виїзду) 2 і вище.
1.5. Про екстрені випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів
минулих війн і сучасних боєприпасів, а саме:
у місцях масового проживання та перебування людей;
на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки,
що мають безперервний цикл виробництва або при аварії на яких може
виникнути реальна загроза життю та здоров’ю людей;
на залізничних магістралях, автомобільних шляхах державного значення
та на об’єктах транспортної інфраструктури населених пунктів з інтенсивним
рухом громадського транспорту.
1.6. Про дорожньо-транспортні події, а саме:
із
громадським
транспортом
(у
тому
числі
із
міським
електротранспортом);
у яких загинуло 3 і більше або постраждало 5 і більше осіб;
у яку потрапили народні депутати України, керівники центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
1.7. Оперативна інформація поділяється на первинну та уточнену.
2. Начальникам територіальних органів ДСНС України:
2.1. Первинну інформацію подавати усно протягом 5 хвилин з моменту
надходження до територіального органу ДСНС України повідомлення
(виклику) про надзвичайну подію (пожежу) і направлення до місця події
підпорядкованих органів управління та підрозділів для її ліквідації.
Під час доповіді визначати характер події (коли, від кого і про що
надійшла інформація (виклик), сили і засоби, залучені до реагування, та
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орієнтовний час подання уточненої інформації (але не пізніше 30 хвилин після
подання первинної інформації).
2.2. Уточнену інформацію подавати:
усно, протягом 5 хвилин з моменту надходження до територіальних
органів ДСНС України офіційного повідомлення про надзвичайну ситуацію,
подію від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних
підприємств та установ, диспетчерських служб потенційно небезпечних
об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, або від підпорядкованих органів
управління та підрозділів, що знаходяться на місці події;
письмово, протягом однієї години за допомогою програмно-апаратного
забезпечення підсистеми проходження та реєстрації повідомлень про
надзвичайні ситуації Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
надзвичайних ситуацій з дублюванням по технічних засобах зв’язку та передачі
даних (факсограмою, телеграмою, електронною поштою).
2.3. У подальшому забезпечити поточне інформування ОЧС про розвиток
надзвичайної ситуації (події) та хід ліквідації її наслідків відповідно до Табелю
термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого
наказом МНС України від 12.05.2011 № 485, та регламенту підсистеми
проходження та реєстрації повідомлень про надзвичайні ситуації Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
2.4. У разі розгортання оперативних груп територіальних органів ДСНС
України, місцевих і регіональних штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій,
проведення засідань районних та обласних комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій надавати до ОЧС протягом
години звітні матеріали про результат їх роботи (видані накази та
розпорядження, протоколи засідань, звіти, схеми зон проведення аварійнорятувальних робіт та інші матеріали, що спрямовані на ліквідацію
надзвичайних ситуацій та допомогу потерпілим).
2.5. Привести нормативні акти Оперативно-координаційних центрів
територіальних органів ДСНС України (далі – ОКЦ) щодо організації
інформування ОЧС у відповідність з цим наказом, надати право підпису
оперативної інформації начальнику чергової зміни ОКЦ.
3. Надати начальнику чергової зміни ОЧС право встановлювати, із
врахуванням оперативної обстановки, іншу періодичність поточного
інформування про розвиток надзвичайної ситуації (події, пожежі) та хід
ліквідації її наслідків.
4. Начальнику Управління оперативно-чергової служби та координації
дій у надзвичайних ситуаціях Маюрову М.О. забезпечити внесення відповідних
змін до інструкцій посадових осіб чергової зміни ОЧС.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Голови Данилюка С.Л.
Голова

М. Болотських

