ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

16.09.2019

НАКАЗ
м. Київ

№ 537

(з основної діяльності)
Про підготовку та проведення
урочистих заходів з нагоди
святкування Дня рятівника

З метою організації підготовки та проведення у місті Київ урочистих
заходів з нагоди святкування Дня рятівника за участю перших осіб Держави та
популяризації діяльності ДСНС
НАКАЗУЮ:
1. Провести 21 вересня 2019 року на ділянці вул. Хрещатик
(перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Прорізної) урочисті заходи з
нагоди святкування Дня рятівника (далі – урочисті заходи).
2. Залучити до підготовки та проведення урочистих заходів сили і засоби
від ГУ (У) ДСНС України у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській,
Рівненській, Тернопільській областях та м. Києві, Міжрегіонального центру
швидкого реагування ДСНС України, Мобільного рятувального центру
швидкого реагування ДСНС України, Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС
України.
3. Визначити локації проведення урочистих заходів та координаторів з їх
підготовки та проведення:
локація № 1 «Урочисті заходи за участю перших осіб Держави», у тому
числі:
нагородження особового складу ДСНС державними нагородами –
Департамент персоналу;
церемонія урочистого прийому на службу собак ДСНС та показового
виступу кінологічних розрахунків ДСНС – Департамент реагування на
надзвичайні ситуації (загальна координація), Відділ взаємодії із засобами
масової інформації та комунікацій з громадськістю, Міжрегіональний центр
швидкого реагування ДСНС України, Мобільний рятувальний центр швидкого
реагування ДСНС України;
локація № 2 «Проведення змагань «Найсильніший пожежнийрятувальник» – Відділ взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій
з громадськістю, ГУ ДСНС України у м. Києві;
локація № 3 «Показові тренування цуценят на мобільному майданчику з
елементами перешкод» – Департамент реагування на надзвичайні ситуації

(загальна координація), Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС
України;
локація № 4 «Демонстрація експонатів старовинної і сучасних зразків
спеціальної та пожежно-рятувальної техніки, оперативного одягу та
спорядження підрозділів ДСНС» – Департамент ресурсного забезпечення,
Департамент реагування на надзвичайні ситуації, ГУ ДСНС України у
Київській області та м. Києві, Мобільний рятувальний центр швидкого
реагування ДСНС України, Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України.
4. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації за окремим рішенням
проводити робочі наради щодо стану виконання заходів з підготовки до
проведення урочистих заходів.
5. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації, Департаменту
персоналу, ГУ ДСНС України у м. Києві організувати взаємодію з
представниками протокольних служб та Управлінням державної охорони щодо
участі перших осіб держави в урочистих заходах.
6. Департаменту персоналу:
організувати підготовку листів-запрошень керівництву Держави та
почесним гостям;
надати до 17 вересня 2019 року через Департамент реагування на
надзвичайні ситуації (androsyuk@dsns.gov.ua) списки почесних гостей та
особового складу, який заохочується державними нагородами за визначеною
формою (додаток 2).
7. ГУ ДСНС України у м. Києві організувати:
підготовку території та облаштування локацій по вул. Хрещатик для
проведення урочистих заходів та змагань «Найсильніший пожежнийрятувальник»;
зустріч, супровід і тимчасове розміщення особового складу, техніки
територіальних органів та аварійно-рятувальних формувань центрального
підпорядкування ДСНС, залучених до підготовки і проведення урочистих
заходів, та членів іноземних команд, залучених до змагань «Найсильніший
пожежний-рятувальник»;
взаємодію з Національною поліцією України щодо забезпечення
громадського порядку під час проведення урочистих заходів;
чергування сил та засобів по вул. Хрещатик для забезпечення своєчасного
реагування на надзвичайні ситуації, небезпечні події та пожежі під час підготовки
та проведення урочистих заходів;
призначення осіб, відповідальних за виконання робіт з підготовки території
локацій, а також з питань організації безпеки праці та медичного забезпечення під
час підготовки і проведення урочистих заходів;
надання до 17 вересня 2019 року до Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації (androsyuk@dsns.gov.ua) списки учасників змагань
«Найсильніший пожежний-рятувальник» за визначеною формою (додаток 2);
підготовку території 25 ДПРЧ для проведення тренувань у період з 18 по
21 вересня 2019 року.

8. Управлінню ДСНС України у Кіровоградській області:
направити для забезпечення проведення урочистих заходів з 20 по
22 вересня 2019 року техніку з розрахунками: автомобіль КАМАЗ (вантажний) з
причепом та МАЗ (вантажний) для забезпечення перевезення намету з настилами і
покриттям, засобами освітлення та кондиціювання з кабельними мережами;
у взаємодії з ГУ ДСНС України у м. Києві забезпечити розгортання намету.
9. Міжрегіональному центру швидкого реагування ДСНС України,
Мобільному рятувальному центру швидкого реагування ДСНС України:
відрядити з 18 по 22 вересня 2019 року до ГУ ДСНС України у Київській
області кінологічні розрахунки та техніку для участі в церемонії урочистого
прийому на службу собак ДСНС відповідно до розрахунку (додаток 1);
організувати тренування щодо порядку дій під час церемонії урочистого
прийому на службу собак ДСНС, показових виступів кінологічних розрахунків
ДСНС і тренування цуценят;
підготувати коментар щодо показових виступів кінологічних розрахунків
ДСНС і тренування цуценят;
організувати облаштування мобільного майданчика з елементами
перешкод (локація № 3);
забезпечити кінологічні розрахунки кормом для годування службових
собак на весь період відрядження;
організувати взаємодію з ГУ ДСНС України у Київській області щодо
маршруту руху, місця зустрічі та супроводу техніки до місць тимчасової
дислокації, проведення тренувань та урочистих заходів;
направити у період з 20 по 22 вересня 2019 року у розпорядження
начальника ГУ ДСНС України у м. Києві намети, із розрахунку:
Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України – 5 наметів
(ПАМІР) з настилами;
Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України –
5 пневмо-каркасних наметів для проведення аварійно-рятувальних операцій.
10. ГУ ДСНС України у Київській області забезпечити розміщення
кінологічних розрахунків на базі Навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС
України у Київській області та підготувати належні санітарно-гігієнічні умови.
11. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації, Міжрегіональному
центру швидкого реагування ДСНС України, Мобільному рятувальному центру
швидкого реагування ДСНС України у період з 18 по 20 вересня 2019 року
провести тренування злагодженості дій кінологічних розрахунків під час
показових виступів.
12. Управлінню забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України:
забезпечити участь оркестру для музичного супроводу урочистих заходів;
організувати контрольно-пропускний режим у місці проведення урочистих
заходів, призначити старшого та надати списки осіб визначених для організації
контрольно-пропускного режиму до 17 вересня 2019 року через Департамент
реагування на надзвичайні ситуації (androsyuk@dsns.gov.ua) за визначеною
формою (додаток 2);

забезпечити доставку особового складу, який заохочується державними
нагородами, від адміністративної будівлі ДСНС (м. Київ, вул. О. Гончара, 55 а)
до місця проведення урочистих заходів.
13. ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області забезпечити участь
3 осіб під час проведення урочистих заходів.
14. Департаменту ресурсного забезпечення, Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації, ГУ (У) ДСНС України у Київській та Кіровоградській
областях і м. Києві, Мобільному рятувальному центру швидкого реагування
ДСНС України, Управлінню забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України:
підготувати техніку та обладнання для участі у демонстрації експонатів
старовинної пожежної техніки та сучасних зразків спеціальної і пожежнорятувальної техніки відповідно до розрахунку (додаток 3);
провести відбір особового складу екіпажів, підготувати відповідальних
посадових осіб для практичної демонстрації та доповідей керівництву Держави
про основні характеристики та можливості техніки.
15. ГУ ДСНС України у Рівненській області:
у взаємодії з ГУ ДСНС України у м. Києві забезпечити доставку дитячої
пожежної смуги перешкод «Юний рятувальник» до місця проведення урочистих
заходів для проведення змагань «Найсильніший пожежний-рятувальник» серед
дітей;
забезпечити прибуття 4 рятувальників-стронгменів та проведення
показового виступу.
16. Управлінню ДСНС України у Тернопільській області у взаємодії з
ГУ ДСНС України у м. Києві забезпечити доставку елементів дитячої пожежної
смуги перешкод «Юний рятувальник» та 4 осіб для організації його роботи до
місця проведення урочистих заходів для проведення змагань «Найсильніший
пожежний-рятувальник» серед дітей.
17. ГУ (У) ДСНС України у Дніпропетровській, Київській,
Кіровоградській, Рівненській областях та м. Києві, Міжрегіональному центру
швидкого реагування ДСНС України, Мобільному рятувальному центру
швидкого реагування ДСНС України, Управлінню забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС
України:
забезпечити готовність визначеного особового складу і техніки до підготовки
та проведення урочистих заходів;
провести з особовим складом інструктивні заняття щодо порядку дій і
дотримання правил безпеки під час підготовки та проведення урочистих заходів.
18. Керівникам задіяних департаментів та інших самостійних
структурних підрозділів апарату ДСНС до 17 вересня 2019 року надати до
Департаменту ресурсного забезпечення заявки щодо транспортного
забезпечення урочистих заходів.
19. Департаменту організації заходів цивільного захисту, ГУ ДСНС
України у Київській області та м. Києві, Центру оперативного зв’язку,
телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України
організувати технічне забезпечення відео- та
аудіосупроводу урочистих
заходів.

20. Департаменту ресурсного забезпечення та ГУ ДСНС України у
м. Києві:
забезпечити координацію заходів з матеріально-технічного забезпечення
особового складу і техніки, залучених до підготовки і проведення урочистих
заходів;
налагодити взаємодію з Головним управлінням Національної поліції у
м. Києві щодо організації регулювання дорожнього руху під час проведення
урочистих заходів;
визначити місця тимчасового розміщення транспортних засобів ДСНС
у період проведення урочистих заходів та організувати їх підготовку.
21. Керівникам задіяних департаментів та інших самостійних структурних
підрозділів апарату ДСНС, територіальних органів та аварійно-рятувальних
формувань центрального підпорядкування ДСНС:
за окремим рішенням додатково залучати особовий склад і техніку до
підготовки та проведення урочистих заходів;
надати до 17 вересня 2019 року через Департамент реагування на
надзвичайні ситуації (androsyuk@dsns.gov.ua) списки особового складу та
техніки, залучених до підготовки та проведення урочистих заходів, за
визначеною формою (додаток 2).
22. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з
громадськістю забезпечити:
запрошення та акредитацію представників засобів масової інформації для
висвітлення урочистих заходів;
підготовку та демонстрацію відеоматеріалів про діяльність ДСНС.
23. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Микола ЧЕЧОТКІН

