ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

14.06.2013

№ 419
(з основної діяльності)

Про підвищення оперативної готовності та
забезпечення реагування на надзвичайні
ситуації у період святкування Дня Святої
Трійці та Дня Конституції України

З метою забезпечення готовності структурних підрозділів апарату
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів та підрозділів
ДСНС України до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також
своєчасного здійснення організаційних і практичних заходів, спрямованих на
забезпечення пожежної та техногенної безпеки у період святкування Дня Святої
Трійці та Дня Конституції України,
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам департаментів та інших самостійних структурних
підрозділів апарату ДСНС України, головних управлінь (управлінь) Державної
служби України з надзвичайних ситуацій України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Київ та Севастополь, підрозділів безпосереднього
підпорядкування ДСНС України, навчальних та науково-дослідних установ,
підприємств, організацій системи ДСНС України на період з 22 по 24 червня
2013 року та з 28 по 30 червня 2013 року:
1.1. Призначити в органах управління та підрозділах відповідальних
посадових осіб з числа керівного складу та створити оперативні групи з метою
організації реагування у разі ускладнення пожежної і техногенної безпеки та
виникнення надзвичайних ситуацій.
1.2. Посилити охорону адміністративних будівель і місць дислокації
формувань ДСНС України та забезпечити надійність збереження вибухових
речовин і засобів підриву.
1.3. Спланувати та вжити додаткових заходів щодо недопущення
порушень дисципліни у підпорядкованих органах управління і підрозділах
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Установити посилений
контроль за особовим складом та працівниками, які перебувають на службі.
1.4. Перевірити до 15:00 21 та 27 червня 2013 року в підпорядкованих
підрозділах порядок зберігання таємних документів, протипожежний стан
службових приміщень, робочих кабінетів, сховищ, комор, парків.
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1.5. Заборонити виїзд транспортних засобів з 18:00 21 червня до 06:00
25 червня 2013 року та з 18:00 27 червня до 6:00 1 липня 2013 року, за винятком
транспортних засобів чергових підрозділів, підрозділів, залучених до ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, і тих, що забезпечують життєдіяльність
підрозділів та залучені до здійснення заходів з організації служби у цей період.
1.6. Доповідати негайно при ускладненні оперативної обстановки та у разі
виникнення надзвичайних ситуацій і подій, що мають резонансний характер.
2. Першому заступнику Голови ДСНС України Данилюку С.Л.:
2.1. Організувати з 22 по 24 червня 2013 року та з 28 по 30 червня
2013 року чергування оперативних груп у цілодобовому режимі у Центрі
управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України згідно з додатками 1, 2.
2.2. Провести інструктаж особового складу оперативних груп і чергових
змін ДСНС України о 12:00 21 червня 2013 року в Центрі управління в
надзвичайних ситуаціях ДСНС України.
3. Загальне керівництво оперативними групами Державної служби
України з надзвичайних ситуацій покласти на виконуючого обов’язки
директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Чечоткіна М.О.
4. Начальнику Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Олішевському А.С. виділити з 09:00 22 червня до 09:00 25 червня та з 9:00
28 червня до 9:00 1 липня 2013 року автомобіль для транспортного
забезпечення оперативної групи ДСНС України. Заправку автомобіля пальномастильними матеріалами забезпечити з розрахунку на 800 км пробігу.
Організувати чергування автомобіля в цілодобовому режимі за місцем
дислокації та забезпечити його залучення за викликом начальника чергової
зміни ДСНС України.
5. Начальникам головних управлінь (управлінь) Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та
Севастополь, Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України,
1 Спеціальному центру швидкого реагування ДСНС України, 2 Спеціального
центру швидкого реагування ДСНС України, Спеціального морського загону ОРС
ЦЗ ДСНС України, Спеціального авіаційного загону ОРС ЦЗ ДСНС України,
Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України, Бази ресурсного забезпечення та
аварійно-рятувальних робіт ДСНС України, ДП "Мобільний рятувальний центр
ДСНС України":
5.1. Привести у підвищену готовність пожежну, рятувальну, інженерну та
спеціальну техніку, засоби для виконання рятувальних та інших невідкладних робіт;
відпрацювати маршрути пересування до основних об’єктів із масовим
перебуванням людей, де проводитимуться святкові заходи, та налагодити
взаємодію з підрозділами МВС України.
5.2. Подати до 10:00 20 червня 2013 року через Департамент реагування
на надзвичайні ситуації розрахунки чергових сил і засобів та резерву на
випадок ускладнення оперативної обстановки (додаток 3) і графіки чергування
відповідальних посадових осіб (додатки 4, 5).
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5.3. Перевірити джерела протипожежного водопостачання на основних
об'єктах з масовим перебуванням людей, де проводитимуться святкові заходи, у
тому числі поблизу місць проведення святкових феєрверків.
6. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у м. Києві, Головному управлінню Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Київській області, ДП "Мобільний рятувальний центр
ДСНС України", 1 Спеціальному центру швидкого реагування ДСНС України,
уточнити склад чергових підрозділів на випадок погіршення техногенної і
пожежної обстановки та виникнення надзвичайних ситуацій у м. Києві та
Київській області. Подати до 10:00 20 червня 2013 року розрахунки сил і
засобів через Департамент реагування на надзвичайні ситуації за встановленою
формою (додатки 6, 7).
7. Директору Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям
Петріщеву В.І. організувати контроль за станом пожежної і техногенної
безпеки на об’єктах, задіяних для проведення масових заходів.
8. Директору Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям,
начальникам головних управлінь (управлінь) Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та
Севастополь, підрозділів безпосереднього підпорядкування ДСНС України про
виконані заходи з підготовки до забезпечення пожежної і техногенної безпеки
та готовності до реагування на надзвичайні ситуації у період святкових та
вихідних днів доповісти до 10:00 20 червня 2013 року (електронна пошта:
pvh@mns.gov.ua).
9. За чергування у складі оперативних груп у святкові та вихідні дні
державним службовцям, службовцям і працівникам за рішенням керівників
надати дні відпочинку відповідно до чинного законодавства.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Данилюка С.Л.

Голова

М. Болотських

