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ПЛАН
проведення тренування органів управління та сил цивільного захисту
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області
щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на арсеналах, базах зберігання озброєння Збройних сил України
26 жовтня 2017 року
Тема: Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Чернігівської області та її ланок Ічнянського і Прилуцького районів у разі виникнення надзвичайної
ситуації на території військової частини А1479.
Навчальні цілі:
вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі керівного складу, органів управління та сил цивільного захисту з
питань організації виконання заходів, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ та її ланок;
підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання заходів з евакуації населення із зони
можливого ураження внаслідок виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини А1479, а також
життєзабезпечення евакуйованого населення;
практичне відпрацювання заходів з оповіщення, евакуації, розміщення евакуйованого населення та забезпечення
публічної (громадської) безпеки і порядку в евакуйованому населеному пункті Ічня.
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Час проведення і тривалість:
проведення спільного брифінгу про початок тренування: з 11:30 26.10.2017 – по 11:45 26.10.2017
розіграш дій за базовим сценарієм тренування: з 11:45 26.10.2017 – по 15:00 26.10.2017;
загальний розбір: 15:00 – 15:30 26.10.2017.
Місце проведення:
пункти постійного розміщення органів управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Чернігівської області та її ланок Ічнянського і Прилуцького районів;
територія та об’єкти суб’єктів господарювання селища міського типу Дружба;
територія та об’єкти суб’єктів господарювання міста Ічня;
територія та об’єкти суб’єктів господарювання селища міського типу Парафіївка.
Склад учасників навчання:
керівники структурних підрозділів Чернігівської облдержадміністрації та територіальних органів центральних органів
виконавчої влади у Чернігівської області (за окремим списком) та їх структурних підрозділів в Ічнянському та Прилуцькому
районах;
комісія з питань евакуації Чернігівської облдержадміністрації;
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації, Управління ДСНС
України у Чернігівської області та його структурні підрозділи (далі У ДСНС);
структурні підрозділи Ічнянської та Прилуцьких райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування міста Ічня;
комісії з питань евакуації Ічнянської райдержадміністрації та міста Ічня;
Будянська, Бурімська, Вільшанська, Гмирянська, Городнянська, Гужівська, Заудайська, Монастирищенська, Сезьківська,
Хаєнківська сільські ради.
Базовий сценарій.
1) Вихідні умови: територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області
функціонує у режимі повсякденної діяльності.
Зміна оперативної обстановки зумовлена виникненням пожежі на технічної території зберігання ракетноартилерійських боєприпасів військової частини А1479 поблизу населеного пункту Дружба Ічнянського району Чернігівської
області. В умовах що виникли:
пожежа з подальшою детонацією боєприпасів може утворити зону ураження з радіусом до16 км;
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в зону можливого ураження потрапляють 30 населених пунктів, в яких проживає 17 тисяч 551 особа.
2) За сценарієм тренування органами управління і силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Чернігівської області та її ланок Ічнянського і Прилуцького районів організовуються
та виконуються наступні заходи:
оповіщаються керівний склад та інформується населення про надзвичайну ситуацію з визначенням меж її поширення та
способів захисту від її наслідків;
вводиться режим надзвичайної ситуації та відпрацьовуються заходи відповідно до плану реагування;
розгортаються та організовують свою роботу органи з евакуації;
вживаються заходів щодо підтримки нормальних умов життєдіяльності у місцях тимчасового розміщення
евакуйованого населення.
здійснюються заходи із забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, залучення фінансових та
матеріальних резервів.
3) Відповідно до планів евакуації уточнюються:
комісіями з евакуації: кількість населення, яке підлягає евакуації, наявність транспортних засобів, порядок вивезення
населення (виведення пішки) з населених пунктів, заходи забезпечення евакуації та прийому населення;
сільськими радами: списки осіб на евакуацію (прийом евакуйованого населення), місця розгортання і персональний
склад збірних (приймальних) пунктів евакуації, кількість та час подачі транспорту, маршрути евакуації, організація
забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку в евакуйованому населеному пункті.
4) У період проведення тренування передбачено практичне відпрацювання заходів із залученням населення:
оповіщення та евакуація мешканців військового містечка;
оповіщення та евакуація учасників навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи селища міського типу
Дружба;
розгортання та робота збірного пункту евакуації на базі гімназії ім. Васильченка у м. Ічня;
організація евакуації з місць проживання осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у м. Ічня;
організація евакуації персоналу та хворих Ічнянської центральної лікарні;
розгортання та робота з елементами життєзабезпечення евакуйованого населення приймального пункту евакуації на
базі Парафіївського будинку культури.
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ХІД ТРЕНУВАННЯ
26 жовтня 2017 року (15 хвилин: 11:30 – 11:45)
СПІЛЬНИЙ БРИФІНГ ДСНС УКРАЇНИ, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ «Про початок тренування органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на
арсеналах, базах зберігання озброєння Збройних сил України»
Вітальне слово:

Загальний огляд
тренування:

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій ЧЕЧОТКІН Микола Олександрович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації КУЛІЧ Валерій Петрович
Голова обласної ради ВДОВЕНКО Ігор Станіславович
заступник Голови Чернігівської обласної державної адміністрації СЕРГІЄНКО Сергій Федорович
26 жовтня 2017 року (15 хвилин: 11:45 – 12:00)
ПЛАН
проведення тренування
І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ТРЕНУВАННЯ

Навчальне питання №1: «Ознайомлення учасників тренування з основними показниками плануючих документів та
алгоритмом дій органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області у разі виникнення
надзвичайної ситуації на території військової частини А1479»
№
з/п

Місце проведення, час на
відпрацювання та керівник заходу

Дії тих, хто навчається

Заходи, що проводяться
керівником
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26 жовтня 2017 року (3 години: 12:00 – 15.00)
ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ТРЕНУВАННЯ
2.1. Практичний етап тренування з планування та відпрацювання дій органами управління та силами
цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини А1479.
Навчальне питання №1: «Організація роботи органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області в режимі функціонування надзвичайної ситуації»
№
з/п
1.

Місце проведення, час на
відпрацювання та керівник заходу
місто Чернігів, Ічнянський та
Прилуцький райони., місто Ічня та
Прилуки
12:00 – 15:00 26.10.2017
Заступник
голови обласної державної
адміністрації
СЕРГІЄНКО
Сергій Федорович
Директор
Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи
Чернігівської облдержадміністрації
БОЛДИРЕВ
Сергій Михайлович
Начальник
Управління ДСНС в Чернігівської

Дії тих, хто навчається
Оповіщаються і здійснюється збір керівного
складу органів управління та сил цивільного
захисту. Органи управління та сили цивільного
захисту територіальної підсистеми переводяться
режим функціонування надзвичайної ситуації.
Здійснюється збір обласної, районних та міських
комісій з евакуації, з питань ТЕБ та НС,
визначаються особи, яких додатково необхідно
залучити до роботи в комісіях.
Керівництвом Ічнянської райдержадміністрації
через чергового Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи Чернігівської
облдержадміністрації доводиться інформація до
голів сільських рад.
Відпрацьовуються
заходів
за
Планами
реагування на надзвичайні ситуації: звіряються
згідно базового сценарію тренування основні
показники на рівні область, район, місто та за
необхідністю проводяться відповідні розрахунки,
уточнюються виконавці, час на відпрацювання та

Заходи, що проводяться
керівником
Керівники заслуховують короткі доповіді
про хід здійснення комплексу заходів щодо
захисту населення і територій, надання
пропозицій і рішень щодо мінімізації
можливих наслідків.
Здійснюють контроль за роботою органів
управління цивільного захисту та сил за
встановленим режимом функціонування.

6
№
з/п

Місце проведення, час на
відпрацювання та керівник заходу
області
ГОРДОВИЙ
Роман Миколайович

Дії тих, хто навчається

Заходи, що проводяться
керівником

ресурсне забезпечення заходів. Корегуються
заходи із забезпечення взаємодії між суб’єктами
реалізації заходів цивільного захисту.
Організовується тренування чергових служб
щодо збору, оброблення, узагальнення, аналіз та
обміну інформацією.

Навчальне питання №2: «Організація роботи органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області у період підготовки та проведення заходів з евакуації»
№
з/п
1.

Місце проведення, час на
відпрацювання та керівник заходу
місто Чернігів, Ічнянський та
Прилуцький райони., місто Ічня та
Прилуки
12:00 – 15:00 26.10.2017
В.о. першого заступника
голови обласної державної
адміністрації
СВИРИДЕНКО
Юлія Анатоліївна
Заступник директора
Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи
Чернігівської облдержадміністрації
ЮРЧЕНКО
Станіслав Дмитрович

Дії тих, хто навчається
Комісіями з евакуації уточнюється склад
органів з евакуації, порядок та строки приведення
їх у готовність, час початку евакуації населення,
порядок оповіщення населення про початок
евакуації.
Здійснюються: аналіз ситуації, що склалася,
коригуються: перелік населених пунктів, у яких
необхідно здійснювати заходи з евакуації, безпечні
райони для розміщення евакуйованого населення,
порядок вивезення населення (виведення пішки),
організація управління евакуацією та забезпечення
заходів.
Проводяться
(уточнюються)
розрахунки:
кількості населення, яке підлягає евакуації, за
категоріями, їх розподіл за збірними пунктами
евакуації,
пунктами
посадки,
кількості
транспортних засобів кожного виду і строки їх

Заходи, що проводяться
керівником
Керівники здійснюють контроль за
роботою органів з евакуації.
Здійснюють огляд
оперативних груп,
оцінюють готовність приміщень для роботи з
урахуванням їх захисних властивостей,
надають необхідну допомогу, організовують
взаємодію на рівні область, район, населений
пункт.
Заслуховують голів сільських рад на
підставі представлених уточнених списків
осіб на евакуацію.
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№
з/п

Місце проведення, час на
відпрацювання та керівник заходу

В. о. голови
Ічнянської райдержадміністрації
РЯБЧУН
Валентина Миколаївна
Перший заступник голови
Прилуцької райдержадміністрації
РОСОВСЬКИЙ
Денис Михайлович

Дії тих, хто навчається

Заходи, що проводяться
керівником

подачі до пунктів посадки, строки прибуття
евакуйованого населення до пунктів висадки,
кількість рейсів, порядок вивезення евакуйованого
населення з пунктів висадки до пунктів
розміщення.
Сільськими головами уточнюються списки
осіб на евакуацію (прийом евакуйованого
населення), місця розгортання і персональний
склад збірних (приймальних) пунктів евакуації,
кількість та час подачі транспорту, маршрути
евакуації, організація забезпечення публічної
(громадської) безпеки і порядку в евакуйованому
населеному пункті.

2.2. Практичний етап тренування із залученням населення Ічнянського району до відпрацювання заходів щодо
оповіщення, евакуації та забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку в евакуйованих населених пунктах у
разі виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини А1479.
Навчальне питання №1: «Відпрацювання заходів щодо оповіщення та евакуації населення смт Дружба у разі
виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини А1479»
(під час проведення практичних заходів для учасників тренування здійснюється коментар подій за підготовленим У ДСНС в Чернігівської
області сценарієм)
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№
з/п
1.

Місце проведення, час на
відпрацювання, назва та керівник
заходу
смт Дружба
12:00 – 12:05 26.10.2017
«Оповіщення населення про
надзвичайну ситуацію»
Командир в/ч А1479
КОВАЛЕНКО
Андрій В’ячеславович

2.

смт Дружба
12:05 – 12:15 26.10.2017
«Евакуація Дружбівської
загальноосвітньої школи»
Директор ЗОНЗ
БАБЕНКО
Віталій Олександрович

3

смт Дружба
12:15 – 12:25 26.10.2017
«Евакуація мешканців військового
містечка»
Директор
Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи

Дії тих, хто навчається

Заходи, що проводяться
керівником

Мешканці смт Дружба практично отримують
інформацію про початок проведення заходів з
евакуації.
Керівництво Ічнянської райдержадміністрації
через чергового Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи Чернігівської
облдержадміністрації доводить інформацію до
голів сільських рад.
Керівники районних державних адміністрацій
Чернігівської
області,
інші
запрошенні
спостерігають за практичним відпрацюванням
заходів

Керівник доводить інформацію про
надзвичайну
ситуації
до
керівництва
Ічнянської
райдержадміністрації,
територіального органу ДСНС України,
приймає рішення відповідно до Плану
локалізації та ліквідації аварій на об’єктах
підвищеної небезпеки в/ч а 1479 про
оповіщення мешканців смт Дружба та
здійснення заходів з евакуації.

Учасники
навчально-виховного
процесу
отримують інформацію про початок евакуації, по
класам виходять за встановленим порядком до
місць посадки в автобуси. під керівництвом
вчителів займають посадочні місця. Автобуси
відправляються за маршрутом евакуації.
Керівники районних державних адміністрацій
Чернігівської
області,
інші
запрошенні
спостерігають за практичним відпрацюванням
заходів
Частина мешканців військового містечка
евакуйовується за доведеним до них маршрутом до
приймального пункту евакуації на приватному
транспорті (за тренуванням до 14 автомобілів),
інша частина (за тренуванням до 30 осіб) здійснює
посадку у поданні в/ч 1479 вантажний
автотранспорт (за тренуванням до 2 автомобілів) та
відправляються за маршрутом евакуації.

Керівник відповідно до Плану евакуації
ЗОНЗ дублює шкільними дзвінками сигнал на
евакуацію, здійснює управління та контроль за
подачею двох шкільних автобусів до місць
посадки, виходом учнів та постійного складу
школи, відправленням автобусів за маршрутом
евакуації.

Здійснює
загальне
керівництво,
відслідковує порядок дій та виконання заходів
безпеки.
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№
з/п

Місце проведення, час на
відпрацювання, назва та керівник
заходу
Чернігівської облдержадміністрації
БОЛДИРЕВ
Сергій Михайлович

Дії тих, хто навчається

Заходи, що проводяться
керівником

Керівники районних державних адміністрацій
Чернігівської
області,
інші
запрошенні
спостерігають за практичним відпрацюванням
заходів

Навчальне питання №2: «Відпрацювання заходів щодо оповіщення та евакуації населення міста Ічня у разі
виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини А1479»
№
з/п
1.

Місце проведення, час на
відпрацювання, назва та керівник
заходу
місто Ічня
13:00 – 13:05 26.10.2017
«Оповіщення населення про
надзвичайну ситуацію»
Директор
Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи
Чернігівської облдержадміністрації
БОЛДИРЕВ
Сергій Михайлович

2.

місто Ічня
13:05 – 13:10 26.10.2017
«Організація охорони громадського
порядку»

Дії тих, хто навчається
Мешканці міста Ічня практично отримують
інформацію про початок проведення заходів з
евакуації.
Керівництво Ічнянської райдержадміністрації
організовує збір та роботу комісії з евакуації,
практично розгортається збірний пункт евакуації
№2, керівники спеціалізованих служб ЦЗ
уточнюють заходи із забезпечення заходів з
евакуації та охорони громадського порядку.
Керівники районних державних адміністрацій
Чернігівської
області,
інші
запрошенні
спостерігають за практичним відпрацюванням
заходів
Керівники районних державних адміністрацій
Чернігівської
області,
інші
запрошенні
ознайомлюються з Планом забезпечення публічної
(громадської) безпеки і порядку.

Заходи, що проводяться
керівником
Здійснює загальне
відслідковує порядок дій.

керівництво

та

Керівник
доводить
до
керівників
районних
державних
адміністрацій
Чернігівської області, інших запрошених
заходи з Плану забезпечення публічної
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№
з/п

Місце проведення, час на
відпрацювання, назва та керівник
заходу

Начальник Ічнянського відділення
Прилуцького відділу ГУ НП в
області
ОМЕЛЬЧЕНКО
Микола Павлович
3

місто Ічня
13:10 – 13:20 26.10.2017
«Організація роботи оперативної
групи комісії з евакуації міста Ічня,
збірного пункту евакуації №2»
Ічнянській міський голова
АНДРІАНОВА
Оксана Юріївна
Директор гімназії
ТРОЯН
Людмила Володимирівна

4.

місто Ічня
13:20 – 13:25 26.10.2017
«Організація евакуації осіб з
інвалідністю та інших
маломобільних груп населення»

Дії тих, хто навчається

Заходи, що проводяться
керівником

Спостерігають за практичним відпрацюванням (громадської) безпеки і порядку на маршрутах
заходів з охорони Ічнянської міської ради, евакуації, постах регулювання руху, в
організацією
патрулювання
в
прилеглому евакуйованому місті Ічня.
житловому масиві.
Доводиться механізм залучення у складі
відповідної спеціалізованої служби ЦЗ до
хорони суб’єктів господарювання приватних
охоронних організацій та добровільних
формувань
Керівники районних державних адміністрацій
Представляє умови роботи оперативної
Чернігівської
області,
інші
запрошенні групи у захищеному приміщенні міської ради,
ознайомлюються з умовами роботи оперативної її документацію, організацією управління,
групи у захищеному приміщенні міської ради.
зв’язку та обміну інформацією під час
Спостерігають за практичною роботою здійснення заходів евакуації.
збірного пункту евакуації, розташуванням його
Представляє
організаційні
елементи
елементів, порядком зустрічі населення, його збірного пункту евакуації, організацію роботи
обліку, формуванням списків для посадки та руху в його груп, облікову документацію, захищенні
автотранспорті, перебування у захищених (у разі приміщення для евакуйованого населення.
необхідності) та місцях очікування автотранспорту, Здійснює керівництво при посадки в
ознайомлюються з приміщеннями з надання автотранспорт та забезпечує виконання
медичної допомоги та уходу за дітьми.
заходів безпеки.
Частина мешканців міста Ічня (за тренуванням
до 30 осіб) проходить реєстрацію на збірному
пункті евакуації, здійснює посадку у поданий
автотранспорт (за тренуванням до 2 автобуси) та
відправляються за маршрутом евакуації.
Керівники районних державних адміністрацій
Чернігівської
області,
інші
запрошенні
ознайомлюються з порядком роботи працівників
соціального захисту щодо надання допомоги
інвалідам та іншим маломобільних груп населення

Керівник
доводить
до
керівників
районних
державних
адміністрацій
Чернігівської області, інших запрошених
організацію надання допомоги інвалідам під
час евакуації:
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№
з/п

Місце проведення, час на
відпрацювання, назва та керівник
заходу

Начальник Управління соцзахисту
населення Ічнянської
райдержадміністрації
ПОРОТЬКО
Андрій Петрович
5.

місто Ічня
13:25 – 13:30 26.10.2017
«Організація евакуації персоналу та
хворих Ічнянської центральної
районної лікарні»
Головний
лікар
Ічнянської
центральної районної лікарні
ІВАСЮК

Дії тих, хто навчається

Заходи, що проводяться
керівником

під час проведення заходів з їх евакуації за місцем
закріплення працівників соцзахисту за
проживання.
інвалідами;
Спостерігають за практичним проведенням
організація подачі спеціального або
евакуації (за тренуванням 1-2 умовних інвалідів) за пристосованого автотранспорту до їх місць
місцем проживання.
проживання.

Керівники районних державних адміністрацій
Чернігівської
області,
інші
запрошенні
ознайомлюються з порядком роботи персоналу
центральної районної лікарні під час проведення
заходів з їх евакуації
Спостерігають за практичним проведенням
евакуації хворих із залученням спеціального
транспорту.

Керівник
доводить
до
керівників
районних
державних
адміністрацій
Чернігівської області, інших запрошених
організацію евакуації персоналу та хворих
центральної районної лікарні.
Здійснює
керівництво
показу
дій
персоналу з евакуації хворих.

Дмитро Васильович
Навчальне питання №3: «Організація роботи приймального пункту евакуації»
№
з/п
1.

Місце проведення, час на
відпрацювання, назва та керівник
заходу

Дії тих, хто навчається

Заходи, що проводяться
керівником

смт Парафіївка
14:00 – 14:30 26.10.2017
«Робота приймального пункту
евакуації на базі Парафіївського
будинку культури»

Керівники районних державних адміністрацій
Чернігівської
області,
інші
запрошенні
пересуваються по маршруту евакуації у населеному
пункті Гужівка ознайомлюються з роботою пункту
регулювання та прибувають на пункт прийому

Керівник
представляє
організаційні
елементи прийомного пункту евакуації,
організацію роботи його груп, облікову
документацію. Здійснює керівництво з
прийому,
обліку,
розміщення
та
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№
з/п

Місце проведення, час на
відпрацювання, назва та керівник
заходу

Заступник Парафіївського
селищного голови
ПРОКОПЕНКО
Григорій Віталійович

2.

смт Парафіївка
14:30 – 14:45 26.10.2017
«Життєзабезпечення евакуйованого
населення»

Дії тих, хто навчається

Заходи, що проводяться
керівником

евакуації, де спостерігають за:
першочергового
життєзабезпечення
організацією зустрічі евакуйованого населення евакуйованого населення.
(за тренуванням до 50 – 60 осіб);
здійсненням обліку евакуйованих;
тимчасовим розміщенням на пункті прийому
евакуації;
наданням необхідної медичної допомоги;
створенням умов для матерів з догляду за
дітьми;
організацією
першочергового
життєзабезпечення евакуйованих.
Керівники районних державних адміністрацій
Керівник представляє місця тимчасового
Чернігівської
області,
інші
запрошенні розміщення
евакуйованих,
організовує
ознайомлюються з побутовими умовами у місцях харчування для евакуйованого населення.
тимчасового
розміщення
евакуйованих
та
організацією їх харчування.

Начальник управління організації
цивільного захисту, інформації та
зв’язку Департаменту з питань
цивільного захисту та оборонної
роботи облдержадміністрації

СЕЛЮЧЕНКО
Володимир Григорович

26 жовтня 2017 року (15 хвилин: 14:45 – 15:00)
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТРЕНУВАННЯ:
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації КУЛІЧ Валерій Петрович
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій ЧЕЧОТКІН Микола Олександрович
Керівник тренування, заступник
голови обласної державної адміністрації

С.Ф. Сергієнко

