ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

14.06.2013

№ 415
(з основної діяльності)

Про організацію та проведення
тактико-спеціального навчання

З метою організації підготовки та проведення спільного тактикоспеціального навчання сил і засобів державних служб України з надання
допомоги постраждалим у дорожньо-транспортній події, що проводитиметься у
рамках роботи виїзної секції Міжнародної конференції "Безпека пішоходів та
велосипедистів", запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із
дорожньо-транспортними подіями на автошляхах України, підвищення рівня
готовності підрозділів ДСНС України до дій за призначенням, вдосконалення
взаємодії з Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація безпеки
дорожнього руху"
НАКАЗУЮ:
1. Провести 20 червня 2013 року спільне тактико-спеціальне навчання дій
сил і засобів державних служб України з надання допомоги постраждалим у
дорожньо-транспортній події із залученням особового складу і техніки
від Головного управління ДСНС України у м. Києві, Державного підприємства
"Мобільний рятувальний центр ДСНС України", Спеціального авіаційного
загону ДСНС України (м. Ніжин), спільно з підрозділами ДАІ МВС України,
Державної служби медицини катастроф МОЗ України та Всеукраїнською
громадською організацією "Асоціація безпеки дорожнього руху" (далі –
навчання).
Початок навчання – 16:00 20 червня 2013 року.
2. Визначити місцем проведення цього заходу територію навчального
полігону Державного підприємства "Мобільний рятувальний центр ДСНС
України".
3. Форма одягу для працівників ДСНС України – літня робоча
встановленого зразка, при собі мати плащ-накидку.
4. Призначити:
керівником навчання – першого заступника Голови ДСНС України
Данилюка С.Л.;
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першим заступником керівника навчання – заступника директора
Департаменту – начальника управління організації реагування та контролю
готовності підрозділів Департаменту реагування на надзвичайні ситуації
Кучеру В.М.;
заступником керівника навчання – начальника Державного підприємства
"Мобільний рятувальний центр ДСНС України" Лавриненка С.Б.
заступником керівника навчання з питань залучення авіації ДСНС
України – начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування
Рунаєва І.В.
5. Визначити сили і засоби ДСНС України, які залучити до участі у
навчанні:
від Державного підприємства "Мобільний рятувальний центр ДСНС
України":
спеціальна аварійно-рятувальна машина з екіпажем, 1 од. – для
проведення аварійно-рятувальних робіт;
санітарний автомобіль з екіпажем, 1 од. – для евакуації постраждалих;
від Головного управління ДСНС України у м. Києві:
автомобіль пожежний першої допомоги з розрахунком, 1 од. – для
проведення пожежно-рятувальних робіт ;
пожежна автоцистерна АЦ-40 (КамАЗ), 1 од. – для проведення пожежнорятувальних робіт;
від Спеціального авіаційного загону ДСНС України (м. Ніжин) – вертоліт
ЄС-145 "Єврокоптер" з екіпажем, 1 од. – для проведення аеромедичної
евакуації постраждалих.
6. Призначити керівників на навчальних місцях згідно з додатком.
7. Загальне керівництво з підготовки навчання покласти на Департамент
реагування на надзвичайні ситуації (Марченко Г.Б.)
8. Головному управлінню ДСНС України у м. Києві (Куценко А.М.),
Спеціальному авіаційному загону ДСНС України (Сліпченко В.В.),
Державному підприємству "Мобільний рятувальний центр ДСНС України"
(Лавриненко С.Б.):
здійснити підбір особового складу та забезпечити підготовку техніки для
участі у навчанні;
провести розрахунки особового складу, техніки та витрат пальномастильних матеріалів для проведення навчання;
подати до 12:00 12 червня 2013 року до Державного підприємства
"Мобільний рятувальний центр ДСНС України" розрахунки щодо витрат
пально-мастильних матеріалів для їх узагальнення;
прибуття та розміщення особового складу і техніки, задіяних до
практичної демонстрації дій безпосередньо на навчальних місцях, здійснити з
08:00 до 10:00 19 червня 2013 року; старших груп та керівників на навчальних
місцях – до 10:00 19 червня 2013 року;
розпочати проведення занять і тренувань з 11:00 19 червня 2013 року;
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забезпечити дотримання заходів безпеки під час підготовки і здійснення
маршу, проведення занять, тренувань та навчання;
організувати і забезпечити практичне відпрацювання навчальних питань у
складі розрахунків, екіпажів, груп у пунктах дислокації та в районі проведення
навчання.
9. Головному управлінню ДСНС України у Київській області (Муха В.А.),
Головному управлінню ДСНС України у м. Києві (Куценко А.М.),
1 Спеціальному центру швидкого реагування ДСНС України (Качкан В.Л.) та
Державному підприємству "Мобільний рятувальний центр ДСНС України"
(Лавриненко С.Б.) бути готовими у разі необхідності за окремим рішенням
додатково виділити необхідну кількість особового складу і техніки для участі у
навчанні.
10. Начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування
Рунаєву І.В.:
забезпечити до 18 червня 2013 року вирішення питання щодо порядку
виконання польотів у районі навчання;
спільно з начальником Державного підприємства "Мобільний
рятувальний центр ДСНС України" Лавриненком С.Б. підготувати та обладнати
місце приземлення вертольота ЄС-145 "Єврокоптер";
визначити майданчики для роботи вертольота ЄС-145 "Єврокоптер",
провести рекогносцирування району польотів та місця для відпрацювання
навчальних питань щодо організації проведення аеромедичної евакуації
постраждалих;
здійснити у разі необхідності обліт району практичної демонстрації;
провести відповідну підготовку екіпажу вертольота ЄС-145 "Єврокоптер"
для роботи в районі проведення заходів практичної демонстрації з такого
розрахунку:
19 червня 2013 року – для проведення повітряної рекогносцировки та
комплексного тренування злагодженості дій сил і засобів, залучених до
навчання (за необхідністю);
20 червня 2013 року – для проведення тренувань та участі у навчанні.
11. Начальнику Головного управління ДСНС України у м. Києві
Куценку А.М. забезпечити вирішення питання із Київською міською
державною адміністрацією щодо можливості використання під час навчання
споруди МАФ (з числа конфіскованих із подальшою утилізацією) як елемента
навчально-матеріальної бази.
12. Начальнику Державного підприємства "Мобільний рятувальний центр
ДСНС України" Лавриненку С.Б.:
призначити помічників з імітації та роботи статистів, з питань організації
безпеки праці, медичного забезпечення, організувати виконання ними завдань
щодо підготовки і проведення навчання за напрямками діяльності;
визначити до 19 червня 2013 року місця чергування аварійно-рятувальних
відділень (груп) для забезпечення заходів безпеки учасників навчання, провести
розрахунок сил і засобів, що залучаються до виконання цього завдання;
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організувати:
чергування аварійно-рятувальних відділень (груп) для забезпечення
заходів безпеки учасників навчання з 19 по 20 червня 2013 року за окремими
розпорядженнями керівника навчання;
зустріч, супровід та розміщення особового складу, техніки і обладнання,
що прибувають для підготовки й участі у заходах навчання;
підготовку узагальнених розрахунків щодо потреби пального для
проведення заходів навчання (з урахуванням повернення техніки до пунктів
постійної дислокації) та їх подання до 10:00 13 червня 2013 року до
Департаменту ресурсного забезпечення;
забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови та охорону в районі
тимчасової дислокації сил і засобів ДСНС України, координацію робіт з
підготовки навчальних місць, розвантаження техніки та майна, задіяних до
навчання.
13. Начальнику 1 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС
України Качкану В.Л.:
призначити посадову особу, відповідальну за роботу із засобами імітації
під час навчання, та виділити 8 ручних димових гранат білого диму для
забезпечення практичних дій групи імітації;
провести інструктаж з організації безпеки праці під час підготовки і
проведення заходів з імітації на навчальних місцях;
відрядити у розпорядження начальника Державного підприємства
"Мобільний рятувальний центр ДСНС України" Лавриненка С.Б.
вищезазначеного фахівця та засоби імітації у період з 10:00 19 червня до 18:00
20 червня 2013 року.
14. Командиру Спеціального авіаційного загону ДСНС України (м. Ніжин)
Сліпченку В.В. організувати проведення розрахунків потреби авіаційного
пального для виконання польотів вертольота ЄС-145 "Єврокоптер" та їх окреме
подання до 10:00 13 червня 2013 року до Департаменту ресурсного
забезпечення.
15. Начальнику Управління телекомунікацій, інформаційних технологій та
Системи 112 Лоєнку А.О.:
спільно з начальником Державного підприємства "Мобільний рятувальний
центр ДСНС України" організувати радіозв’язок між групою управління і
залученими підрозділами, а також роботу технічних засобів для організації
звукового супроводження практичних дій рятувальних сил;
розробити схему організації радіозв'язку під час підготовки та проведення
навчання.
16. Начальнику Центру психологічного забезпечення підрозділів
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України
Сичевському А.С. організувати роботу групи психологів на навчальних місцях
відповідно до сценарію.
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17. Першому заступнику Голови Данилюку С.Л. провести комплексне
тренування злагодженості дій сил і засобів, залучених до навчання
19 та 20 червня 2013 року.
18. Виконуючому обов'язки начальника Відділу зв'язків із засобами
масової інформації та роботи із громадськістю Овсянику В.М. забезпечити
висвітлення заходів навчання в засобах масової інформації.
19. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

М. Болотських

