Про підготовку та проведення
командно-штабного навчання з
цивільного захисту
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від
26.06.2013 №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту», наказу керівника
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту –
голови Запорізької обласної державної адміністрації від 19.04.2019 №2 «Про
підготовку та проведення командно-штабного навчання з цивільного захисту»,
розпорядження міського голови від 06.02.2019 №52р «Про основні завдання
цивільного захисту м. Запоріжжя на 2019 рік» у зв’язку з проведенням 21-23
травня 2019 року Державною службою України з надзвичайних ситуацій
командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного
захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Запорізької області:
1. Затвердити:
1.1. Організаційні вказівки з підготовки та проведення командноштабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту
Запорізької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту (додаються).
1.2. План проведення основних заходів командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту Запорізької міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 21-23
травня 2019 року (додається).
2. Координацію роботи щодо підготовки до проведення командноштабного навчання доручити управлінню з питань попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами виконкому ради Омельяновича Р.А.
Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

С.М.Мішок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови

міського

06.05.2019 №_139р____
Організаційні вказівки
з підготовки та проведення командно-штабного навчання з органами
управління та силами Запорізької міської ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту
З 21 травня по 23 травня 2019 року проводиться командно-штабне
навчання (далі – КШН) з органами управління та силами територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області на
тему: «Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області у
разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період».
КШН проводиться в два етапи:
1 етап – дії органів управління та сил цивільного захисту (далі – ЦЗ) у
разі виникнення надзвичайної ситуації (далі – НС) природного характеру в
мирний час та НС на хімічно-небезпечному об’єкті;
2 етап – дії органів управління та сил ЦЗ при переведенні з режиму
функціонування мирного часу в режим функціонування особливого періоду й
виконання завдань під час реалізації оборонних заходів.
Органам управління ЦЗ Запорізької міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи ЦЗ (далі – Ланка) до початку КШН:
уточнити плануючі документи з питань ЦЗ і у разі необхідності внести до
них зміни та доповнення;
підготувати робоче місце для проведення засідань місцевої комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і НС м. Запоріжжя, у тому числі у
режимі відеоконференції;
забезпечити підготовку приміщень та організувати технічну підтримку
проведення заслуховувань керівного складу органів управління та
територіальних спеціалізованих служб ЦЗ місцевого рівня під час
відпрацювання етапів КШН;
спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань ЦЗ на суб’єктах
господарювання, які проводять зазначені заходи у травні, спланувати на період
з 21 по 23 травня 2019 року, їх тематику привести у відповідність із загальною
темою КШН;
спланувати та направити до Навчально-методичного центру ЦЗ та
безпеки життєдіяльності Запорізької області на групові заняття керівний склад
та фахівців органів управління ЦЗ;
доукомплектувати спеціалізовані служби та формування, що залучаються
до навчання, засобами індивідуального захисту і спеціальним майном
відповідно до табеля оснащення;
організувати підготовку до використання у навчальних цілях фонду
захисних, пристосованих та найпростіших споруд;
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надати населенню інформацію про терміни і мету проведення КШН.
До участі в КШН залучити:
органи управління ЦЗ, місцеву комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя, тимчасові органи з евакуації у
м. Запоріжжі;
чергові служби виконавчих органів міської ради та підприємств;
органи управління та сили Ланки.
Посадовим особам органів управління ЦЗ, керівникам територіальних
спеціалізованих служб ЦЗ місцевого рівня бути готовими до виконання завдань
у складі спеціальних та оперативних груп, мобільної групи оперативного
реагування на НС, для чого керівникам відповідних органів, служб і підрозділів
організувати вивчення функціональних обов’язків, порядку управління та дій за
призначенням, розробку робочих папок та формалізованих документів.
Підготувати територіальні формування ЦЗ міста до практичного
відпрацювання тактичних завдань, для чого уточнити їх завдання і функції,
порядок розгортання та приведення у готовність до дій за призначенням згідно
з відповідними положеннями та планами.
Керівнику робіт з ліквідації наслідків НС забезпечити здійснення заходів
з екстреної евакуації населення в разі виникнення НС на хімічно-небезпечному
об’єкті.
Під час підготовки учасників навчання особливу увагу приділити
відпрацюванню швидких та чітких дій щодо реалізації заходів у відповідних
режимах функціонування Ланки, приведення органів управління та сил ЦЗ в
готовність, підвищенню їх оперативності під час збору та узагальнення даних
про обстановку, її оцінки та організації взаємодії, проведенню оцінки збитків
від наслідків НС згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 №175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».
До 08.05.2019 провести огляд готовності до дій за навчанням сил і засобів
ЦЗ.
Інформацію про готовність до навчання надати управлінню з питань
попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської
ради до 10.05.2019.
Начальник управління з питань
попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту
населення міської ради

В.О. Закальський

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
06.05.2019 №139 р___
План
проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту
Запорізької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
21-23 травня 2019 року
Тема: «Дії органів управління та сил цивільного захисту Запорізької міської ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий
період».
1. Вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі координаційних органів, органів управління, органів
забезпечення управління та керівного складу сил цивільного захисту (далі – ЦЗ) з питань організації виконання завдань,
передбачених плануючими документами Запорізької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
ЦЗ (далі – Ланка).
2. Поглиблення знань, навичок і вмінь керівного складу органів управління ЦЗ з організації управління силами і
засобами під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також їх всебічного забезпечення.
3. Перевірка здатності органів управління та сил ЦЗ до дій, спрямованих на переведення Ланки з режиму
функціонування у мирний час на режим функціонування в умовах особливого періоду у конкретних умовах обстановки
та визначений період часу.
4. Визначення стану готовності Ланки до вирішення завдань ЦЗ у мирний час та в особливий період.
5. Виявлення проблемних питань, які можуть призвести до зниження рівня готовності, проведення аналізу причин
їх виникнення та визначення шляхів вирішення.
Тривалість: 3 доби (09:00 21.05.2019 – 18:00 23.05.2019).
Місце проведення: м. Запоріжжя.
Склад учасників тренування:
керівний склад, органи управління та сили Ланки;
територіальні спеціалізовані служби ЦЗ місцевого рівня (далі – Служби);
місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя (далі – Комісія);
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управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (далі –
Управління);
управління соціального захисту населення міської ради;
ТОВ «ПАТ «Запоріжгаз»;
Запорізькі міські електричні мережі ВАТ «Запоріжжяобленерго»;
ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат» (далі – ТОВ «ЗТМК»).
Порядок відпрацювання навчальних питань
№
з/п
1

Заходи, що проводяться
керівництвом навчання,
посередниками
2
3
4
Перший етап: дії органів управління та сил ЦЗ Ланки у разі виникнення надзвичайних ситуацій (далі – НС) у мирний час.
Навчальні питання (ввідні, практичні заходи) та
час на їх відпрацювання

Дії учасників навчання тренування

Тривалість: 29 годин (10 год. 00 хв. 21 травня – 15 год. 00 хв. 22 травня 2019 року).
Навчальна обстановка: внаслідок проходження активного циклону південно-східною територією України відмічаються інтенсивні
опади. Ускладнення погодних умов супроводжується сильним вітром понад 30 м/с та сильними зливами. В ніч з 20 на 21 травня циклон
набрав максимальної потужності над територією Запорізької області, що призвело до значного ускладнення умов життєзабезпечення
населення, роботи комунального господарства, чисельних руйнувань промислових та житлових споруд, ліній електромереж і зв’язку,
пошкодження дерев, ускладнення руху транспорту на автошляхах міста, підтоплення автодоріг. Порушено нормальні умови
життєдіяльності до 5 тис. осіб на тривалий час.
21 травня 2019 року (1-й день) - 15год.
1.
Дії органів управління у разі виникнення НС
В ніч з 20 на 21 травня відповідальний черговий
Контроль за довеприродного характеру, пов’язаної з погіршенням Управління, згідно з отриманою інформацією від денням інформації до
метеорологічних умов.
Запорізького обласного центру з гідрометеорології відповідального чергоВнаслідок різкого погіршення погодних умов, доводить до керівного складу ЦЗ міста та вого Управління.
а саме: шквального вітру швидкістю близько 25 підприємств
установ,
закладів
«Штормове
м/сек. зірвало дахи 50-ти приватних будинків (28 попередження».
Здійснюється контбудинків у Шевченківському районі, 22 – в
Керівник Ланки приймає рішення про переведення роль дій щодо отриКомунарському районі), 6-ти багатоповерхових органів управління та сил у режим підвищеної мання і передачі інфорбудинків у Шевченківському районі, 2-х ЗОШ I- готовності.
мації та виконання
III ступенів №№42, 52 в Шевченківському районі;
Керівник робіт та штаб з ліквідації наслідків НС заходів з переведення
2-х лікарень Шевченківського району (КУ приступають до виконання завдань з управління Ланки у режим підви«Міська клінічна лікарня №2» (вул. Брюллова 2, аварійно-рятувальними й іншими невідкладними щеної
готовності,
КУ «Міська лікарня №8» вул. Харчова, 2).
роботами.
вивчаються відпрацьо-
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№
з/п

Навчальні питання (ввідні, практичні заходи) та
час на їх відпрацювання

1

2
Повалено 53 дерева по місту. В Шевченківському районі без світла залишилося 1350
абонентів.
Пошкоджено газопровід у Шевченківському
районі (вул. Мокрянська, 103 (ШГРП-112), без
газопостачання залишилося 520 абонентів.
Вибито скло загальною площею 1500 кв.м.,
побито шиферу близько 2000 кв.м.
Через повалені дерева та обірвані лінії
електромереж припинено рух автомобільного
транспорту та міського електротранспорту в
Шевченківському районі по вул. Моторобудівників та вул. Іванова.
У ході проходження циклону територією міста
різні пошкодження отримали 8 осіб, з яких 4 –
госпіталізовано, 2 – загинуло.
Обмеження: особовий склад і технічні засоби
сил ЦЗ Ланки до практичного виконання завдань
(відповідно до прийнятих рішень) не залучати.
Керівники
органів
управління
Ланки
приводять у готовність до дій за призначенням
сили ЦЗ та уточнюють завдання підпорядкованим
органам управління.

2.

Нарощування та розіграш обстановки.
Внаслідок дії шквального вітру пошкоджено 2
ЛЕП-150кВ електрозабезпечення об'єктів

Заходи, що проводяться
керівництвом навчання,
посередниками
3
4
Керівником робіт з ліквідації наслідків НС та його вані документи.
штабу відпрацьовуються документи з організації
діяльності робочих груп; збір, аналіз та узагальнення
Здійснюється контданих про обстановку в зоні НС; координації і обліку роль
за
роботою
залучених сил і засобів, ведення оперативно-технічної Комісії.
та звітної документації.
Невідкладно проводиться оповіщення членів
Комісії про позачергове засідання із залученням
керівників Служб та представників суб’єктів
господарювання.
О 09:00 проводиться засідання Комісії.
Приймається
рішення
щодо
попередньої
класифікації НС.
Заслуховуються голови районних адміністрацій по
Шевченківському та Комунарському районам міста,
керівники Служб та представники суб’єктів
господарювання.
Визначається перелік першочергових заходів та
інших невідкладних робіт які необхідно провести
керівникам установ, підприємств закладів, що
постраждали від НС доручається визначити збитки та
подати запити на виділення матеріальних засобів із
матеріального резерву міста.
Здійснюється контроль за виконанням органами
управління Ланки протокольного рішення засідання
Комісії щодо захисту населення і територій унаслідок
виникнення НС, пов’язаної із погіршенням метеорологічних умов на території міста
Черговими служб здійснюється збір та обмін
інформацією.
Відповідальний
Управління,
отримавши
інформацію від оперативного чергового пункту
управління області, доводить її визначеним порядДії учасників навчання тренування
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№
з/п

Навчальні питання (ввідні, практичні заходи) та
час на їх відпрацювання

1

2
ТОВ «ЗТМК».
В
результаті
знижено
надійність
електропостачання об'єкта підвищеної небезпеки,
що може привести до повного припинення
електропостачання стратегічно важливого об'єкту
в разі виходу з ладу ще однієї ЛЕП-150кВ.
Склалась загроза виникнення НС, пов'язаної з
викидом небезпечних хімічних речовин (хлору) із
технологічного обладнання в кількості від 50 кг
за 1 хв.
Під час здійснення технологічних операцій по
переливанню рідкого хлору із залізничнодорожньої цистерни в прийомні танки, стався
викид хлору в кількості до 10 т.
Метеоумови: вітер південно-західний, 5 м/с.
Нарощування та розіграш обстановки за
сценарієм аварії на ТОВ «ЗТМК» з можливим
викидом та розповсюдженням хлору та практичним
проведенням заходів і дій диспетчерських та
оперативно-чергових служб:
оповіщення та інформування населення;
екстрена евакуація населення із зони
можливого ураження;
взаємодія сил Служб за планом реагування на
НС;
організація роботи керівника робіт з ліквідації
наслідків НС та його штабу;
заходи з евакуації населення з місць
знаходження до пункту розміщення в безпечному
районі,
організація
життєзабезпечення
евакуйованого населення;
проведення Комісії (прийняття відповідних
рішень щодо організації відновлювальних робіт
та забезпечення сталого функціонування об’єктів
економіки).

Заходи, що проводяться
керівництвом навчання,
посередниками
3
4
ком до виконавців.
Контроль за довеКерівник з ліквідації наслідків НС через штаб та денням інформації до
відповідального чергового Управління доручає відповідального чергоУправлінню патрульної поліції силами чергових вого Управління.
екіпажів, які знаходяться в районі вул. Скворцова,
оповістити населення про екстрену евакуацію
Здійснюється контнаселення в напрямку автомагістралі Харків - роль дій щодо отриСімферополь.
мання і передачі інфорЕвакуація
проводиться
пішим
порядком, мації про аварію на
особистим транспортом від місць знаходження до ТОВ «ЗТМК» з викидом
межі зони можливого забруднення у напрямку траси та
розповсюдженням
Харків – Сімферополь. Біля будинків №№ 1,2 по вул. хлору, вивчаються відСкворцова організовується пункт посадки на працьовані документи.
транспортні засоби (муніципальні автобуси великої
ємності і для перевозки осіб з обмеженими фізичними
Перевіряються робоможливостями – 2 од.; мікроавтобуси – 2 од.). чі документи та знання
Супровід інвалідів, осіб з обмеженими фізичними функціональних обоможливостями проводить управління соціального в'язків.
захисту населення міської ради по Заводському
району.
Пункт розміщення евакуйованого населення в
безпечному
районі
на
базі
Запорізької
загальноосвітньої школи I-II ступенів Запорізької
міської ради №85 за адресою: пров. Економічний, 5
(Заводський район).
Дії учасників навчання тренування

5
Заходи, що проводяться
керівництвом навчання,
посередниками
1
2
3
4
Другий етап: дії органів управління та сил ЦЗ Ланки у разі переведення з режиму функціонування мирного часу в режим
функціонування особливого періоду та виконання завдань під час реалізації оборонних заходів.
№
з/п

Навчальні питання (ввідні, практичні заходи) та
час на їх відпрацювання

Дії учасників навчання тренування

Тривалість: 30 годин (12 год. 00 хв. 22 травня –18 год. 00 хв. 23 травня 2019 року).
Навчальна обстановка: у зв’язку із загрозою небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності України в окремих її
місцевостях, зокрема в Запорізькій області, введено правовий режим воєнного стану. Указом Президента України про введення правового
режиму воєнного стану суб’єктам забезпечення ЦЗ визначено завдання щодо приведення Ланки у готовність до виконання завдань за
призначенням в особливий період.
3.
Управління
з
питань
попередження
Організація роботи за сигналами управління ЦЗ з
Здійснюється контнадзвичайних ситуацій та цивільного захисту оповіщення та збору керівного складу органів роль
за
роботою
населення міської ради.
управління та задіяних у навчанні сил ЦЗ, огляд керівного складу оргаготовності до виконання завдань у пунктах постійного нів
управління
та
12:00 – 18:00 22 травня
розташування.
задіяних у навчанні сил
Готовність до виконання завдань за призначенням ЦЗ.
в особливий період.
Територія суб’єктів господарювання («ПАТ
Відпрацювання практичних заходів на суб’єктах
Здійснюється конт«Промвибух», ТОВ «ЗТМК», КП «Водоканал», господарювання, де на період проведення навчання роль
за
роботою
ПАТ «Запоріжгаз», ПАТ «Укргідроенерго» філія проводяться
спеціальні
об’єктові
навчання суб’єктів
господа«ДніпроГЕС», ПАТ «Український графіт».
(тренування) з питань ЦЗ, у т.ч.:
рювання.
приведення у готовність захисних споруд або
09:00 – 14:00 23 травня
організація робіт з дообладнання і пристосування для
укриття інших споруд і приміщень;
На суб’єктах господарювання, де під час
приведення
у
готовність
об’єктових
навчання проводяться спеціальні об’єктові спеціалізованих служб і формувань ЦЗ;
навчання (тренування) з питань ЦЗ у т.ч.
забезпечення
сталого
функціонування
реагування на аварію:
підприємства, установи, організації.
на хімічно-небезпечному об’єкті з евакуацією
персоналу;
на пожеже-небезпечному об’єкті зберігання
нафтопродуктів;
пов’язану з пожежами на об’єкті енергетичної
промисловості та вибухонебезпечному об’єкті
гірничої промисловості.
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№
з/п
1
4.

Навчальні питання (ввідні, практичні заходи) та
час на їх відпрацювання
2
Учасники тренування м. Запоріжжя.

Заходи, що проводяться
керівництвом навчання,
посередниками
3
4
Проведення практичних заходів з нарощування
За рішенням керівобстановки за раптовою ввідною.
ника навчання.
Дії учасників навчання тренування

12 год. 00 хв. 22 травня – 18 год. 00 хв. 23 травня
Оголошується відбій навчання
Розбір командно-штабного навчання
24 травня 2019 року
№
з/п
1
5.

Навчальні питання (ввідні, практичні заходи) та
час на їх відпрацювання
Зал 200
адміністрації.

2
Запорізької

обласної

11:00 – 12:00

Дії учасників навчання тренування

3
державної
Участь в проведенні розширеного засідання
регіональної
комісії
з
питань
техногенноекологічної безпеки і НС (із залученням керівників
Комісії), загального розбору командно-штабного
навчання з органами управління та силами ЦЗ
територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи ЦЗ Запорізької області, з оформленням
відповідного протокольного рішення.

Заходи, що проводяться
керівництвом навчання,
посередниками
4
Визначається ступінь готовності органів
управління та сил ЦЗ
територіальної підсистеми єдиної державної
системи ЦЗ Запорізької області.

Начальник управління з питань
попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту
населення міської ради

В.О. Закальський

Керуючий справами виконкому ради

Р.А. Омельянович

