Додаток
до наказу ДСНС України
18.07.2013 р. № 470

ПЛАН
проведення командно-штабного навчання з органами управління
та силами цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області
23 - 25 липня 2013 року
23 липня 2013 року (1-й день)
08:30-08:35

08:35-10:00

09:30-10:00
10:05-12:00

12:00-13:00
13:00-13:05
13:00-14:10

Доведення інформації про виникнення надзвичайної ситуації,
пов’язаної з руйнуванням греблі Кременчуцької ГЕС, утворенням
хвилі прориву та загрозою руйнування каскаду Дніпровських ГЕС
(ввідна № 1).
Оповіщення та збір членів Херсонської обласної постійної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій (далі - ТЕБ та НС).
Робота членів робочої групи ДСНС України в Управлінні ДСНС
України у Херсонській області і Управлінні з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської обласної
державної адміністрації.
Зустріч керівництва робочої групи ДСНС України з головою
Херсонської обласної державної адміністрації.
Засідання Херсонської обласної постійної комісії з питань ТЕБ та
НС і обласної евакуаційної комісії (прийняття рішень щодо дій
органів управління та підрозділів територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ)
області при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної
з
катастрофічним
затопленням
території
області
(за ввідною № 1).
Оперативна пауза (перерва на обід). Оперативний стрибок на
48 годин.
Доведення інформації про виникнення надзвичайної ситуації,
пов’язаної з проривом греблі Каховської ГЕС та катастрофічним
затопленням територій Херсонської області (ввідна № 2).
Засідання Херсонської обласної постійної комісії з питань ТЕБ та
НС і обласної евакуаційної комісії (прийняття рішень щодо дій
органів управління та підрозділів територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ області при виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної
з
катастрофічним
затопленням
територій
області
(за ввідною № 2).

2
14:10–14:15

14:15–15:15

15:15-15:30

15:30-16:15
16:15-16:30
16:30-17:30
17:30-18:00

Доведення інформації до оперативно-диспетчерської служби
Херсонського міськвиконкому про виникнення надзвичайної
ситуації в місті Херсон, пов’язаної із аварією на залізничному
транспорті, в результаті зіткнення вантажного потягу з автобусом
на залізничному переїзді сталася розгерметизація залізничної
цистерни та витік світлого нафтопродукту з подальшим його
займанням (ввідна № 3).
Засідання Херсонської міської постійної комісії з питань ТЕБ та
НС (прийняття рішень щодо ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації в місті Херсон, пов’язаної із аварією на залізничному
транспорті).
Переїзд до місця практичного відпрацювання за ввідною № 3
(залізнична станція Херсон).
Оповіщення та збір постійної комісії з питань ТЕБ та НС
Херсонської міської ради.
Практичне відпрацювання дій органів управління та підрозділів
цивільного захисту міста Херсон щодо ліквідації надзвичайної
ситуації на залізничному транспорті.
Переїзд до місця розгортання збірного евакуаційного пункту на
території Комсомольського району м. Херсона.
Робота
збірного
евакуаційного
пункту
на
території
Комсомольського району м. Херсона.
Підбиття підсумків першого дня командно-штабного навчання.
24 липня 2013 року (2-й день)

08:00-08.05
08:05-08:40
08:40-10:00

10:00-11:30

11:30-12:30

Доведення інформації про виникнення масштабної лісової пожежі
на території ДП "Голопристанське лісомисливське господарство"
(ввідна № 4).
Переїзд до м. Гола Пристань (40 км).
Оповіщення та збір членів Голопристанської районної комісії з
питань ТЕБ та НС.
Засідання Голопристанської районної комісії з питань ТЕБ та НС
(прийняття рішень щодо дій районної ланки територіальної
підсистеми ЄДСЦЗ по забезпеченню дій органів управління та
підрозділів, залучених для гасіння масштабної лісової пожежі на
території Голопристанського району).
Практичне відпрацювання дій органів управління та підрозділів
цивільного захисту Голопристанської районної ланки ЄДСЦЗ
області з ліквідації масштабної лісової пожежі на території
ДП "Голопристанське лісомисливське господарство".
Робота зведеного загону гасіння лісових пожеж, пересувного
пункту управління та пункту життєзабезпечення Управління
ДСНС України у Херсонській області.
Оперативна пауза (перерва на обід).

3
12:30-12:35

12:35-14:00
14:00-15:00

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-18:00

Доведення сигналу про переведення органів управління та
підрозділів цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
Херсонської області з режиму функціонування в мирний час у
режим функціонування в особливий період (ввідна № 5).
Переїзд до позаміського пункту управління голови Херсонської
облдержадміністрації.
Заслуховування керівників спеціалізованих служб цивільного
захисту Херсонської області та начальників цивільного захисту
міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту про хід
виконання органами управління та підрозділами цивільного
захисту територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Херсонської області
заходів щодо переводу на режим функціонування в умовах
особливого періоду.
Ознайомлення зі станом утримання та порядком організації
роботи позаміського пункту управління голови Херсонської
облдержадміністрації.
Підбиття підсумків другого дня командно-штабного навчання.
Повернення до м. Херсона.
25 липня 2013 року (3-й день)

08:00-08:05

08:05-09:30
09:30-10:30

10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-13:00
13:00-13:45
13:45-13:50
13:50-14:40

Доведення інформації про виникнення надзвичайної ситуації на
ВАТ "Новокаховський завод плавлених сирів" з викидом аміаку
та загрозою хімічного забруднення території заводу та прилеглої
території. Оповіщення та збір членів Новокаховської міської
постійної комісії з питань ТЕБ та НС (ввідна № 6).
Переїзд до м. Нової Каховки (75 км).
Засідання Новокаховської міської постійної комісії з питань ТЕБ
та НС (прийняття рішень щодо дій міської ланки територіальної
підсистеми ЄДСЦЗ при проведенні аварійно-рятувальних робіт та
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації).
Практичне відпрацювання дій органів управління та підрозділів
цивільного захисту м. Нової Каховки щодо ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом аміаку.
Ознайомлення зі станом готовності до використання за
призначенням
захисної
споруди
цивільного
захисту
ВАТ "Південний електромашинобудівний завод".
Оперативна пауза (перерва на обід).
Переїзд до м. Каховки.
Доведення інформації про виникнення надзвичайної ситуації,
пов’язаної з вибухом газу в житловому будинку, із частковим
руйнуванням будинку та виникненням пожежі (ввідна № 7).
Засідання Каховської міської постійної комісії з питань ТЕБ та
НС (прийняття рішень щодо дій міської ланки територіальної
підсистеми ЄДСЦЗ при проведенні аварійно-рятувальних робіт та
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації).

4
14:40-15:30

15:30-16:00
16:00-17:30
17:30-18:00

Практичне відпрацювання дій органів управління та підрозділів
цивільного захисту м. Каховки щодо ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухом газу в житловому
будинку.
Підбиття підсумків третього дня командно-штабного навчання.
Переїзд до м. Херсона.
Підготовка матеріалів за підсумками проведення командноштабного навчання.
26 липня 2013 року (4-й день)

10:00-11:00

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

