ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

№ 413

14.06.2013
(з основної діяльності)
Про здійснення ротації особового
складу піротехнічного загону,
залученого до виконання завдань
і заходів з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації на території
військової
частини
А0829,
та внесення змін до наказу ДСНС
України від 06.03.2013 № 69

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня
2011 р. № 237 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини
А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011-2013 роки", з урахуванням
наказу ДСНС України від 06.03.2013 № 69 "Про організацію виконання завдань
і заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової
частини А 0829 (м. Лозова Харківської області) у 2013 році" (із змінами,
внесеними згідно з наказом ДСНС України від 25.04.2013 № 187) (далі – наказ
ДСНС України від 06.03.2013 № 69)
НАКАЗУЮ:
1. Провести у період з 22 червня по 3 липня 2013 року ротацію особового
складу піротехнічного загону (далі – ПЗ), залученого до виконання робіт
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини
А 0829 (далі – 61 арсенал).
Ротацію особового складу ПЗ здійснити згідно із Розрахунком сил
і засобів на етапах виконання робіт, затвердженим наказом ДСНС України від
06.03.2013 № 69, не зменшуючи загальної чисельності загону.
2. Начальникам Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України
Білотілу О.М., Піротехнічного загону Бондарю О.В.:
організувати 21 та 22 червня 2013 року поетапну відправку особового
складу ПЗ до пунктів постійної дислокації (далі – ППД) з урахуванням терміну
переїзду;
завершити виконання робіт на технічній території 61 арсеналу особовим
складом ПЗ до 13:00 22 червня 2013 року;
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провести інструктаж особового складу щодо дотримання заходів безпеки
при слідуванні залізничним і автомобільним транспортом.
3. Начальникам ГУ(У) ДСНС України в Автономній Республіці Крим,
областях, організаційних структур Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту центрального підпорядкування:
організувати контроль за прибуттям до ППД підпорядкованого особового
складу, що протягом другого етапу залучався до виконання робіт на технічній
території 61 арсеналу у складі ПЗ;
забезпечити прибуття до 61 арсеналу у розпорядження начальника
Навчального центру ОРС ЦЗ особового складу і техніки ПЗ згідно
з Розрахунком сил і засобів на етапах виконання робіт, затвердженим наказом
ДСНС України від 06.03.2013 № 69, та частковим залученням резерву, а саме:
піротехнічного розрахунку в кількості 5 осіб від Управління ДСНС
України у Черкаській області;
піротехнічного розрахунку в кількості 5 осіб від Управління ДСНС
України в Івано-Франківській області;
піротехнічного розрахунку в кількості 5 осіб від Управління ДСНС
України у Закарпатській області;
механіка-водія та інженерної машини розгородження ІМР-2 від
Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України;
розрахунку автокрана (кранівник і стропальник) та автокрана КС-4561 від
Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України;
механіка-водія та шляхопрокладача БАТ-2 від ГУ ДСНС України
у Запорізькій області;
екскаваторника та екскаватора ЕОВ від ГУ ДСНС України у Запорізькій
області;
екскаваторника та екскаватора ЕО "Антей" від ГУ ДСНС України
у Запорізькій області;
забезпечити прибуття керівного складу ПЗ – до 9:00 2 липня 2013 року;
особового складу і техніки ПЗ – до 14:00 2 липня 2013 року.
4. Начальникам Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України
Білотілу О.М., Піротехнічного загону Німковичу І.П.:
організувати зустріч особового складу ПЗ, який прибуває для виконання
завдань на територію 61 арсеналу, та його розміщення;
оформити до 2 липня 2013 року відповідні документи та забезпечити
допуск усього особового складу і техніки ПЗ на технічну територію
61 арсеналу;
провести 2-3 липня 2013 року з особовим складом ПЗ:
організаційні заходи (огляд готовності до виконання завдань, перевірку
укомплектованості штатним та визначеним оснащенням і майном);
заняття з прийняттям заліків та ознайомлення зі статтями Кримінального
кодексу України відповідно до пункту 9 наказу ДСНС України
від 06.03.2013 № 69;
рекогносцирування на технічній території 61 арсеналу з постановкою
завдань на кожній робочій ділянці.
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5. Про виконання заходів доповісти ДСНС України письмово через
Департамент реагування на надзвичайні ситуації (тел/факс: 247-32-07).
6. Внести до Розрахунку сил і засобів на етапах виконання робіт,
затвердженому наказом ДСНС України від 06.03.2013 № 69, такі зміни:
6.1. Позицію "Перший заступник начальника ПЗ – начальник групи
розмінування зруйнованих сховищ та майданчиків зберігання боєприпасів"
викласти у такій редакції:
"
Перший заступник начальника
ПЗ
–
начальник
групи
розмінування
зруйнованих 1 чол.
сховищ
та
майданчиків
зберігання боєприпасів

Навчальний центр ОРС ЦЗ
(с.Ватутіне);
Управління забезпечення ОРС ЦЗ
(м. Київ)
"

6.2. Позицію "Заступник начальника групи розмінування технічної
території" викласти у такій редакції:
"

Заступник начальника групи
розмінування
технічної 1 чол.
території

Відділ організації піротехнічних
робіт Департамент реагування на
надзвичайні ситуації

За
окремим
рішення
м

Відділ організації піротехнічних робіт
1 СЦШР ДСНС України (м. Київ);
4 етап
Сектор організації піротехнічних
робіт Управління забезпечення
ОРС ЦЗ (м. Київ)

"
7. Внести до Функціональних обов'язків персоналу піротехнічного загону
ДСНС України, який залучається до виконання завдань і заходів з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації на технічній території військової частини
А0829 (м. Лозова Харківської області), затверджених наказом ДСНС України
від 06.03.2013 № 69, такі зміни:
абзац другий пункту 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"Перший заступник начальника ПЗ - начальник групи розмінування
зруйнованих сховищ та майданчиків зберігання боєприпасів призначається із
числа керівного складу Навчального центру ОРС ЦЗ або Управління
забезпечення ОРС ЦЗ, який має досвід з організації планування та виконання
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і допускається наказом
ДСНС України до виконання завдань з очищення території арсеналу від ВНП.
Він підпорядковується начальнику ПЗ, йому підпорядковується весь особовий
склад загону, а безпосередньо – особовий склад групи розмінування
зруйнованих сховищ та майданчиків зберігання боєприпасів і відділення
матеріально-технічного забезпечення життєдіяльності загону та харчування.".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Голови Данилюка С.Л.
Голова

М. Болотських

