ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

№ 578

02.09.2013
(з основної діяльності)
Про створення водолазних
кваліфікаційних комісій
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій

Відповідно до Положення про Державну службу України з надзвичайних
ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року
№ 20, з урахуванням НПАОП45.24-1.07-90 «Єдині правила безпеки праці на
водолазних роботах» (РД 31.84.2001-90) Частина 1. Правила водолазної
служби. Частина 2. Медичне забезпечення водолазів, включеного до Покажчика
нормативно-правових актів з питань охорони праці), затвердженого наказом
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від
12.04.2012 №74 (із змінами і доповненнями), та з метою підтримання
належного рівня готовності водолазно-рятувальних підрозділів, підрозділів з
підводного розмінування ДСНС України щодо реагування на надзвичайні
ситуації, забезпечення безпеки праці водолазів при проведенні водолазних
спусків і робіт
НАКАЗУЮ:
1. Створити Центральну водолазну кваліфікаційну комісію Державної
служби України з надзвичайних ситуацій та затвердити її персональний склад,
що додається.
2. Начальникам головних управлінь (управлінь) ДСНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
організаційних структур Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, у
підпорядкуванні яких знаходяться водолазно-рятувальні підрозділи, підрозділи
з підводного розмінування, керівникам галузевих навчальних закладів,
діяльність яких пов’язана з підготовкою водолазного складу:
створити водолазні кваліфікаційні комісії, склад яких погоджувати в
Департаменті реагування на надзвичайні ситуації;
під час створення водолазної кваліфікаційної комісії до її складу
включати: особу, що має водолазну кваліфікацію «водолазний спеціаліст»;
лікаря, який має спеціальну підготовку (спеціалізацію «спеціальна фізіологія»
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або, як виключення, «медицина невідкладних станів»); представника з охорони
праці системи ДСНС України;
забезпечити організацію заходів щодо підтвердження водолазної
кваліфікації особами водолазного складу у водолазних кваліфікаційних
комісіях територіальних органів та організаційних структур ДСНС України, а
також присвоєння (підтвердження) водолазної кваліфікації в навчальних
закладах цивільного захисту;
забезпечити організацію заходів стосовно періодичного проходження
курсів щодо підтвердження спеціалізації, лікарем, який входить до складу
водолазної кваліфікаційної комісії та медичному персоналу, який забезпечує
водолазні спуски та роботи;
щороку до 10 грудня надсилати на погодження до Департаменту
реагування на надзвичайні ситуації план роботи водолазної кваліфікаційної
комісії на наступний рік;
щокварталу до 10 числа першого місяця наступного кварталу надсилати
до ДСНС України через Департамент реагування на надзвичайні ситуації
відомість про склад і діяльність водолазної кваліфікаційної комісії згідно з
додатком 1 та довідку про водолазні підрозділи Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту ДСНС України згідно з додатком 2.
3. Директору Департаменту реагування на надзвичайні ситуації
Марченку Г.Б. забезпечити організацію роботи та координацію діяльності
Центральної водолазної кваліфікаційної комісії ДСНС України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Голови Данилюка С.Л.
Голова

М. Болотських

