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Укладач: Курило М.О. – викладач вищої категорії навчально-методичного
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викладач.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Організація та проведення спеціального
тренування спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення цивільного захисту

Методичні рекомендації розроблені з метою надання навчально-методичної
допомоги керівникам та посадовим особам спеціалізованих служб цивільного
захисту у підготовці та практичному проведенні спеціальних навчань (тренувань)
із створеними на відповідних суб’єктах господарювання формуваннями
цивільного захисту.
В методичних рекомендаціях наведені варіанти зразків формалізованих
документів, які розробляються при підготовці проведення спеціальних навчань
(тренувань) з спеціалізованими службами цивільного захисту.
Методичні рекомендації можуть бути використані як посадовими особами
спеціалізованих служб при підготовці і проведенні навчань (тренувань), так і
майстрами виробничого навчання при наданні методичної допомоги керівникам і
органам управління спеціалізованих служб цивільного захисту при підготовці та
проведенні спеціальних навчань (тренувань) щодо виконання ними завдань
цивільного захисту як у мирний час, так і у особливий період.

Обговорено та схвалено на засіданні
методичної комісії НМЦ ЦЗ та БЖД
Сумської області
Протокол № 3 від 22 лютого 2018 р.
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ЗРАЗКИ ТА ВАРІАНТИ ФОРМАЛІЗОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ
для підготовки та проведення тренування спеціалізованої
служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту
Варіант
Керівникам обласних управлінь, об’єднань
Начальнику обласної спеціалізованої
служби зв’язку та оповіщення цивільного
захисту
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки і проведення спеціального тренування територіальної
спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення
цивільного захисту Сумської області
Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної держаної адміністрації
від «__» _________ 201 __ р. №___ «Про основні напрямки підготовки і завдання
цивільного захисту області на 201__ рік», ___ _______ 201__ року буде проведене
спеціальне тренування спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення Сумської
області.
Тема
тренування «Дії органів управління та сил цивільного захисту
спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період».
1. Мета тренування:
1.1 Вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі органів управління
служби, сил цивільного захисту з питань організації виконання заходів,
передбачених планувальними документами територіальної підсистеми Єдиної
державної системи цивільного захисту ( далі – ЄДС ЦЗ).
1.2 Поглиблення теоретичних знань, набуття практичних умінь з управління
силами і засобами під час проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт, а також їх всебічного забезпечення.
1.3 Проведення оцінки здатності органів управління та сил цивільного захисту
служби до дій, спрямованих на переведення територіальної підсистеми Єдиної
державної системи цивільного захисту (далі
- ТП ЄДС ЦЗ) з режиму
функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду.
1.4 Визначення стану готовності служби до організації управління, зв’язку та
оповіщення при вирішенні завдань цивільного захисту в мирний час та в
особливий період.
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2. Керівництво тренуванням:
2.1 Керівник тренування – голова Сумської обласної державної адміністрації
(далі - ОДА), голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (далі - ТЕБ та НС) ___________________.
2.2 Заступник керівника тренування – директор Департаменту цивільного
захисту населення (далі - ЦЗН) Сумської обласної адміністрації ______________.
2.3 Начальник штабу керівництва тренуванням – заступник директора
Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної адміністрації –
начальник управління оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та захисту
населення і територій ________________________.
Помічник керівника тренування - начальник територіальної спеціалізованої
служби зв’язку та оповіщення ______________________.
Помічник керівника тренування – заступник начальника територіальної
спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення – директор Сумської філії ПАТ
«Укртелеком».
Помічник керівника тренування - заступник начальника територіальної
спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення – перший заступник начальника
Управління державної служби з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) у Сумській
області - _________________.
Для організації збору, узагальнення даних про дії учасників тренування і їх
проведення, до складу штабу керівництва включити групи:
начальника відділу зв’язку та оповіщення Департаменту ЦЗН Сумської ОДА
_________________.
начальника відділу цивільного захисту (далі – ЦЗ) Управління ДСНС у
Сумській області ________________.
головного інженера Сумської філії ПАТ «Укртелеком» ___________________.
начальника відділу планування та підготовки населення до дій у надзвичайних
ситуаціях Департаменту ЦЗН Сумської обласної адміністрації ______________.
3. Склад учасників і сил, які залучаються на тренування:
3.1 Спеціалізована служба зв’язку та оповіщення, в яку входять наступні
управління:
А) Департамент ЦЗН Сумської ОДА;
Б) Управління ДСНС у Сумській області;
В) казенне підприємство «Укрспецзв’язок» ЦТЕ №3, цех №32;
Г) Головне управління Національної поліції (далі – НП) України в Сумській
області;
Д) Сумська філія ПАТ «Укртелеком»;
Е) Сумська обласна державна телерадіокомпанія;
Є) Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Сумської ОДА;
Ж) спеціалізовані служби зв’язку та оповіщення ЦЗ міст та районів Сумської
області;
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З) мобільні та спеціальні групи від Департаменту ЦЗН ОДА, Управління ДСНС
у Сумській області, Сумської філії ПАТ «Укртелеком», Головного управління
національної поліції (далі – НП) України в Сумській області;
І) формування цивільного захисту від Сумської філії ПАТ «Укртелеком», групи
зв’язку, санітарні дружини (ланки), аварійно-технічні групи та інші формування.
3.2 Спеціальні об’єктові навчання управлінь та об’єднань, які входять в
спеціалізовані службу зв’язку та оповіщення:
центральний цех електрозв’язку в м. Суми.
3.3 Спеціальні об’єктові тренування
районний центр телекомунікаційних мереж м. Ромни №316.
4. З метою якісної підготовки і проведення тренування спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення пропоную:
до _____ спланувати і провести заняття в групах підготовки органів управління
та формувань за тематикою цивільного захисту;
до _____ підготувати до роботи пункти управління, привести в готовність засоби
зв’язку та оповіщення;
до _____ відпрацювати розпорядження з організації зв’язку;
до _____ уточнити і відпрацювати питання оповіщення керівного складу служби
в робочий і неробочий час;
до ____ уточнити плани реагування та плани ЦЗ на особливий період;
до ____ перевірити готовність формувань зв’язку щодо відновлення можливих
порушень зв’язку та оповіщення, наявність матеріальних засобів на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій;
до ____ привести в готовність захисні споруди ЦЗ та засоби індивідуального
захисту.
5. Організація зв’язку та оповіщення:
зв'язок на тренуванні організувати згідно з рішеннями керівника служби зв’язку
та оповіщення області з міського та заміського пункту управління.
В ході тренування використовувати карту Сумської області.
Про готовність до тренувань доповісти в Сумську обласну державну
адміністрацію до «____»_____________ 201__ року.
Додаток: таблиця сигналів на 1 арк. в 1-му примірнику.
Голова Сумської обласної державної адміністрації
_______________________________________
( підпис, ініціали, прізвище)
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Варіант
ТАБЛИЦЯ СИГНАЛІВ
на спеціальне тренування зі спеціалізованою службою зв’язку
та оповіщення цивільного захисту
№
з\п

Найменування заходів

Сигнал

Час передачі
сигналу

1

Приведення в готовність
керівного складу
спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення.
Об’явлений ЗБІР. Початок
тренування.
Введення ступені готовності
цивільного захисту №1 «П»

Сирена 21

6.00-6.05

Загроза №1

6.00

Бузок

6.20

Хвиля

8.00

Тривога №2

12.00

Марш

14.00

Бригантина

15.00

Залив

18.00

2

3

4

5

6

7

8

Штормове попередження
щодо погіршення погодних
умов на території Сумської
області
Погіршення погодних умов
на території Сумської
області
Введення ступені готовності
№2 «ВЗ»
Виїзд оперативних і
спеціальних груп на
позаміський ПУ (ПЗПУ)
Приведення в готовність
формувань ЦЗ служби.
Виїзд до центру з
підготовки формувань ЦЗ
Кінець тренування

Начальник територіальної спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення цивільного захисту
_______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Відповід.
за доведення
сигналу
Оперативний
черговий ПУ
ОДА

Оперативний
черговий ПУ
ОДА
Оперативний
черговий ПУ
ОДА
Оперативний
черговий ПУ
ОДА
Оперативний
черговий ПУ
ОДА
Оперативний
черговий ПУ
ОДА
Оперативний
черговий ПУ
ОДА
Оперативний
черговий ПУ
ОДА
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Варіант
АКТ
оцінки готовності до проведення
спеціального тренування спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення цивільного захисту
" _ " _____________ 201__ р.

№___

Комісія у складі:
Голови комісії – ____________________________________________________
Членів комісії:
___________________________________________________________________

провела оцінку готовності (допуску) персоналу до проведення спеціального
тренування спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту.
У ході роботи комісії проведено перевірку документів та особисту підготовку;
здійснено вибіркову перевірку знань з питань цивільного захисту в обсязі програм
підготовки працівників, які залучаються до відпрацювання практичних питань;
проведено огляд з визначенням ступеня готовності спеціалізованої служби та
навчально-виробничої бази до тренування.
Встановлено, що спеціалізована служба зв’язку та оповіщення цивільного
захисту укомплектована працівниками, табельним майном і технікою.
Відпрацьовані наступні документи з підготовки та проведення тренування:
спільний наказ про підготовку до проведення тренування;
календарний план підготовки до спеціального тренування;
план проведення тренування;
план нарощування обстановки на тренуванні;
план імітації на тренуванні;
план рекогносцировки району та місць проведення спеціального тренування.
Керівник служби, голова комісії з питань надзвичайних ситуацій, посадова
особа з питань цивільного захисту, керівники формувань цивільного захисту
пройшли функціональне навчання, знають свої посадові обов’язки та можливості
формувань.
Під час вибіркової перевірки знань з питань цивільного захисту працівники
показали достатні знання в обсязі загальної програми підготовки працівників до
дій у надзвичайних ситуаціях.
Працівники, що входять до складу спеціальної служби та формувань
цивільного захисту, готові до навчання в межах своїх функціональних обов’язків.
Працівники, які залучаються до практичних питань тренування пройшли
інструктаж щодо заходів безпеки під час проведення навчання.
Висновок: керівний склад та особовий склад служби готові до проведення
тренування спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту.
Голова комісії___________________________________
Члени комісії:___________________________________
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Варіант
СПІЛЬНИЙ НАКАЗ
_________________________________
«___» ________ 201__ року

№ ___

Про підготовку до проведення спеціального
тренування спеціалізованої служби зв’язку
та оповіщення цивільного захисту
Згідно з „Планом підготовки з цивільного захисту керівного складу,
формувань цивільного захисту та працівників _______________________ на
201___ рік”, на «___» ________ 201__ року заплановано проведення спеціального
тренування з спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту з
теми „Дії органів управління та сил цивільного захисту спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій у
мирний час та в особливий період”.
Мета тренування:
1. Вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі органів управління
служби, сил цивільного захисту з питань організації виконання заходів,
передбачених планувальними документами ТП ЄДС ЦЗ.
2. Поглиблення теоретичних знань, набуття практичних умінь з управління
силами і засобами під час проведення аварійно-відновлювальних та інших
невідкладних робіт, а також їх всебічного забезпечення.
3. Проведення оцінки здатності органів управління та сил цивільного захисту
служби до дій, спрямованих на переведення ТП ЄДС ЦЗ з режиму функціонування
у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду.
4. Визначення стану готовності служби до організації управління, зв’язку та
оповіщення при вирішенні завдань цивільного захисту в мирний час та в
особливий період.
Завдання на тренування:
а) для керівного складу спеціалізованої служби:
розробка та прийняття обґрунтованих рішень в умовах різкого дефіциту часу,
своєчасне доведення завдань підлеглим, здійснення контролю виконання завдань;
вивчення прийомів та способів проведення відновлювальних робіт в умовах
швидкої зміни обставин;
б) для особового складу спеціалізованої служби:
перевірка реальності планів приведення в готовність спеціалізованої служби;
відпрацювання, закріплення практичних навичок виконання аварійновідновлювальних робіт при різних обставинах;
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узгодження дій членів формувань ЦЗ при виконанні завдань за призначенням
при проведенні відновлювальних робіт у зонах НС та взаємодії з іншими силами,
що залучаються для виконання відповідних робіт;
Місце проведення тренування:
департамент ЦЗН Сумської ОДА, м. Суми, вул. Шевченка – 9;
позаміський пункт управління Сумської ОДА;
обласний центр з підготовки формувань цивільного захисту, м. Суми, вул.
Харківська - 130/1.
Керувати тренуванням буде керівник ТП ЄДС ЦЗ – голова Сумської обласної
державної адміністрації.
З метою своєчасної та якісної підготовки до тренування:
НАКАЗУЮ:
1. Призначити штаб керівництва тренування у складі:
начальник штабу навчання - __________________прізвище, ініціали, посада;
помічник керівника тренування з підготовки розбору навчання –
___________________ прізвище, ініціали, посада;
помічник керівника тренування з імітації - __________прізвище, ініціали, посада.
помічник керівника тренування з матеріально-технічного забезпечення ______________ прізвище, ініціали, посада;
2. Посередниками від керівника тренування призначити:
при штабі керівництва тренування – майстра виробничого навчання НМЦ ЦЗ
та БЖД _______________________ області прізвище, ініціали;
при ланці оповіщення та зв’язку ___________________ прізвище, ініціали, посада;
при санітарному посту ___________________________прізвище, ініціали, посада;
при ланці охорони громадського порядку ____________прізвище, ініціали, посада.
3. На навчання залучити особовий склад спеціалізованої служби зв’язку та
оповіщення цивільного захисту: санітарний пост, ланку охорони громадського
порядку – згідно з Планом проведення тренування;
4. Підготовку до тренування проводити у робочий час.
Порядок підготовки до тренування:
4.1. Начальнику штабу керівництва тренування _________________прізвище,
ініціали:
підготувати необхідні матеріали для вихідних даних і замислу проведення
тренування. Термін - до ___________________.
розробити календарний план підготовки тренування. Термін - до
________________;
розробити схему організації керівництва та посередницького апарату. Термін –
до ________________;
провести інструктивно-методичне заняття з посередниками та персоналом
спеціалізованої служби цивільного захисту;
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розробити план рекогносцировки місць практичного відпрацювання питань до
________________
та
організувати
проведення
рекогносцировки
_______________. Термін - до ________________;
організувати погодження особистих планів помічників керівника тренування
та посередників.
довести інформацію про заходи безпеки на тренуванні всім учасникам - до
___________________;
організувати контроль підготовки особового складу спеціалізованої служби
цивільного захисту.
4.2. Помічнику керівника тренування з матеріально-технічного забезпечення
____________________прізвище, ініціали
організувати
матеріально-технічне
забезпечення тренування згідно з Планом проведення тренування.
4.3. Помічнику керівника тренування з імітації ____________________прізвище,
ініціали:
згідно з задумом і планом проведення тренування визначити склад імітаційної
команди та необхідні засоби імітації. Термін - до _________;
розробити план імітації. Термін – до ___________.
провести інструктаж та прийняти заліки від особового складу імітаційної
команди щодо знання заходів безпеки при проведенні тренування. Термін – до
___________.
4.5. Керівнику ланки оповіщення та зв’язку ______________________прізвище,
ініціали перевірити стан засобів зв’язку та оповіщення _____________________.
Термін – до _____________.
4.6. Керівнику санітарного поста перевірити та поновити медичні препарати та
медичне майно. Термін – до ___________.
5. Учасників тренування звільнити від виконання посадових обов’язків на час
відпрацювання питань тренування та забезпечити їх явку до місць збору згідно з
планом проведення навчання.
6. Термін готовності до тренування ___________.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу служби __________________.
8. Наказ довести до учасників тренування.
ПОГОДЖЕНО
Начальник Управління ДСНС у Сумській області __________________
"___" _________ 201__ року.
ПОГОДЖЕНО
Директор КП «Укрспецзв’язок» ЦТЕ №3, цех №32________________
"___" _________ 201__ року.
ПОГОДЖЕНО
Начальник ГУ НП України в Сумській області _____________________
"___" _________ 201__ року.
Керівник спеціалізованої служби___________________
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Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ___________________
____________________________
(підпис

ініціали, прізвище)

«___» _________ 201__ р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
підготовки до спеціального тренування зі спеціалізованою
службою зв’язку та оповіщення

№
з/п

Основні заходи

Терміни
виконання

Виконавці

І. Організаційні заходи
1
2

3

1

2

3
4

Визначення вихідних даних і задуму
керівник
проведення тренування
служби
Надання заявки в НМЦ ЦЗ та БЖД
НШ служби
______________ області щодо методичної
допомоги з організації та проведення
тренування
Узгодження з керівним складом цивільного
НШ служби
захисту взаємодіючих структур за планами
реагування їхніми силами при проведенні
навчання згідно з планом тренування
ІІ. Підготовка керівництва навчання
Проведення наради з керівним складом
служби з питань розподілу обов’язків та
постановка завдань на підготовку
тренування
Вивчення керівних документів і навчальнометодичної літератури з підготовки
тренування
Рекогносцировка району тренування з
метою уточнення імітації
Розробка документації на тренування:
наказу „Про підготовку та проведення
тренування ";
плану-календаря підготовки тренування;
плану матеріально-технічного
забезпечення;

____

керівник
служби

____

НШ служби

____

НШ служби

____

НШ служби
НШ служби
пом. по МТЗ

Хід
виконання
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особистого плану помічника керівника
тренування з імітації та плану імітації;

пом. кер. з
імітації

особистих планів посередників:
при штабі керівництва тренування;
при санітарному пості;
при групі охорони громадського
порядку;
інструкції з питань заходів безпеки при
проведенні тренування.
5
6

7

1

2
3

4
5

посередники

НШ служби

Вивчення Плану проведення тренування з ____ НШ служби
помічниками керівника тренування
Перевірка та корегування „Плану
____ НШ служби
реагування на НС суб’єкта господарювання
(далі - СГ)”
Організація та проведення теоретичних
____ НШ служби
занять з вивчення службових обов’язків
керівним складом служби при загрозі та
виникненні надзвичайних ситуацій
ІІІ. Підготовка управління і персоналу служби
Нарада з керівним складом служби
«Завдання керівництва спеціалізованої
служби щодо підготовки і проведення
тренування»
Доукомплектування
формувань ЦЗ
працівниками і табельним майном

____

керівник
служби

___

командири
формувань

Розробка планів проведення спеціального
___ командири
тренування для формувань ЦЗ, які
формувань
залучаються до тренування
Коригування плану-графіка дій формувань
___ НШ служби
ЦЗ
Вивчення Інструкції з питань заходів
___ керівники
безпеки при проведенні тренування з
підрозділів
учасниками тренування
ІV. Підготовка робітників і службовців, які не призначені до складу
спеціалізованої служби цивільного захисту
1 Проведення практичних занять і тренувань
з нормативів для робітників і службовців,
які не призначені до складу формувань ЦЗ

___ керівники

2 Вивчення інструкцій з заходів безпеки,
правил поведінки при виникненні НС
природного та техногенного характеру

___ керівники

підрозділів

підрозділів

V. Заходи з матеріально-технічного забезпечення та медичного захисту
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1

2
3
4
5

Виділення
транспорту
і
техніки,
забезпечення
їх
паливно-мастильними
матеріалами
Забезпечення
засобами
зв’язку
та
гучномовцями

____

пом. по МТЗ

___

ком. ланки
зв’язку

Матеріальне та медичне забезпечення
заходів під час навчання
Забезпечення формувань ЦЗ
згідно з
табелями оснащення
Забезпечення заходів з імітації необхідними
матеріалами і майном

___

пом. по МТЗ

___

пом. по МТЗ

___ пом. по
імітації

VІІ. Підготовка району тренування

2

Перевірка основних та запасних входів та _____ пом. по МТЗ
виходів з приміщень ___________________
Звільнення під’їзних шляхів та тротуарів ____ керівники
від транспорту біля ____________________
підрозділів

3

Обладнання пункту управління керівника ____
тренування

1

пом. НШ
служби

Начальник штабу керівництва ___________________________
(підпис ініціали, прізвище)
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Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник тренування, керівник територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ – голова Сумської обласної
державної адміністрації
_____________________________________
"___" ___________ 201__ року.
ПЛАН
проведення спеціального тренування з особовим складом спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення цивільного захисту
ТЕМА: «Дії органів управління та сил цивільного захисту спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення у разі
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період».
НАВЧАЛЬНА МЕТА:
1. Вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі органів управління служби, сил цивільного захисту з питань
організації виконання заходів, передбачених планувальними документами територіальної підсистеми Єдиної державної
системи цивільного захисту.
2. Поглиблення теоретичних знань, набуття практичних умінь з управління силами і засобами під час проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також їх всебічного забезпечення.
3. Проведення оцінки здатності органів управління та сил цивільного захисту служби до дій, спрямованих на переведення
територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час на
функціонування в умовах особливого періоду.
4. Визначення стану готовності служби до організації управління, зв’язку та оповіщення при вирішенні завдань
цивільного захисту в мирний час та в особливий період
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ЧАС ПРОВЕДЕННЯ І ТРИВАЛІСТЬ:
оцінювання стану готовності органів управління служби до дій за призначенням - 8.00 – 12.00, 4 години;
спеціальне тренування служби – 14.00 – 17.00, 3 години;
проведення розбору тренування – 18.00 – 18.30, 30 хвилин.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Департамент ЦЗН Сумської ОДА, м. Суми, вул. Шевченка – 9;
Позаміський пункт управління Сумської ОДА;
Обласний центр з підготовки формувань ЦЗ, м. Суми, вул. Харківська - 130/1.
СКЛАД УЧАСНИКІВ:
А) Департамент ЦЗН Сумської ОДА;
Б) Сумська філія ПАТ «Укртелеком»;
В) казенне підприємство «Укрспецзв’язок» ЦТЕ №3, цех №32;
Г) Управління ДСНС у Сумській області;
Д) Головне управління Національної поліції України в Сумській області;
Е) Сумська обласна державна телерадіокомпанія;
Є) Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської ОДА;
Ж) спеціалізовані служби зв’язку та оповіщення ЦЗ міст та районів Сумської області;
З) структурні підрозділи районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та ОТГ;
І) формування цивільного захисту від Сумської філії ПАТ «Укртелеком», групи зв’язку, санітарні дружини (ланки),
аварійно-технічні групи та інші формування.
ТАКТИЧНИЙ ЗАДУМ: Територіальна підсистема ЦЗ Сумської області функціонує у режимі загострення
зовнішньополітичної обстановки, активізації екстремістських сил на території України з існуючою загрозою
територіальній цілісності держави та скоєння терактів на її території. Здійснюються заходи на переведення органів
управління та сил спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту в режим функціонування в
особливому періоді та у вищі ступені готовності.
На фоні переведення системи цивільного захисту з мирного часу в режим особливого періоду на території області
спостерігається погіршення погодних умов: посилення швидкості вітру до 25 м/сек. з поривами до 32 м/сек. Кількість опадів,

17

які випали за 6 годин з початку дії циклону зафіксовано в обсязі 45-55% від місячної норми. Сильні дощі призвели до
інтенсивного утворення інтенсивного місцевого водостоку, формуванню швидкоплинних паводків в річках області.
Внаслідок стихійного лиха були знеструмлені 118 населених пунктів, 56 сільськогосподарських підприємств, відключені
39 АТС, пошкоджені 554 трансформаторні підстанції, 59 ліній електропередач 35/10 кВт. Без електроенергії лишилось 27
об’єктів соціальної сфери та адмінбудівель, більш ніж 400 приватних домоволодінь, 14 об’єктів систем життєзабезпечення
населення тощо. Загальна площа пошкоджених покрівель будинків в області складає близько 123 тис.м 2.
Найбільше постраждали Великописарівський, Краснопільський, Білопільський, Сумський, Лебединський, Охтирський
райони, частково Глухівський район, в т.ч. м.м. Суми, Глухів, Лебедин.
Територіальна підсистема ЄДС ЦЗ та її ланки переведені в режим надзвичайної ситуації, вводяться в дію плани реагування,
формується штаб з ліквідації наслідків НС, здійснюються заходи щодо приведення систем зв’язку і оповіщення в готовність
до дій в умовах мирного часу та особливого періоду, залучаються сили та засоби служби до проведення аварійновідновлювальних робіт на пошкоджених лініях зв’язку та оповіщення.
КЕРІВНИЦТВО ТРЕНУВАННЯМ:
Керівник тренування – голова Сумської обласної державної адміністрації, голова обласної комісії з питань ТЕБ та НС
___________________.
Заступник керівника тренування – директор Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної
адміністрації ________________________.
Начальник штабу керівництва тренуванням – заступник директора Департаменту цивільного захисту населення Сумської
обласної адміністрації – начальник управління оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та захисту населення і
територій ________________________.
Помічник керівника тренування – заступник начальника територіальної спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення –
директор Сумської філії ПАТ «Укртелеком».
Помічники начальника штабу керівництва з питань забезпечення управління, зв’язку та оповіщення:
начальник відділу оперативно-чергової служби, зв’язку та оповіщення Департаменту ЦЗН Сумської ОДА ____________.
начальник відділу цивільного захисту Управління ДСНС у Сумській області ________________.
головний інженер Сумської філії ПАТ «Укртелеком» ___________________.
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№
з/п

КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ
Навчальні питання та час їх
Дії керівника тренування, штабу
Очікувані дії тих, хто навчається
відпрацювання
керівництва та помічників

ПЕРШИЙ ЕТАП: Дії органів управління та сил спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту
при переведенні з режиму функціонування мирного часу в режим особливого періоду.
ТРИВАЛІСТЬ: 8 годин ( з 6.00 до 14.00 годин "___" _________ 201__ року)
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ: Дії органів управління та сил спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення при переведенні з
з режиму функціонування мирного часу в режим особливого періоду та при переведенні у вищі ступені готовності.
Переведення органів управління та
Штаб керівництва тренування
Оперативний черговий пункту управління
сил спеціалізованої служби з режиму
доводить до ОЧ ПУ ОДА сигнал
(далі - ОЧ ПУ ОДА) відповідно до
мирного часу у режим особливого
про переведення спеціалізованої
інструкції доводить сигнал про переведенперіоду та у вищі ступені готовності
служби зв’язку та оповіщення
1.1
ня ТП ЄДС ЦЗ та спеціалізованої служби
цивільного захисту з режиму
(отримання сигналу)
зв’язку та оповіщення цивільного захисту
06.00-06.05 ___________
функціонування мирного часу у
з режиму функціонування мирного часу
режим особливого періоду та у
у режим особливого періоду
вищі ступені готовності
Оповіщення органів управління
Керівник тренування ставить завдання на
Штаб керівництва здійснює
спеціалізованої служби зв’язку та
впровадження заходів з метою максималь- контроль за послідовністю дій
оповіщення цивільного захисту
ного зменшення можливих збитків і втрат оперативно-чергових підрозділів
06.00 – 06.05____________
в разі виникнення конкретної НС на
спеціалізованої служби зв’язку
1.1.2
об’єкті. Доводить розпорядження до
та оповіщення цивільного
підлеглих. Ставить завдання на
захисту щодо оповіщення
проведення огляду і готовності сил та
керівництва, штабу служби.
засобів до дій. Посередники контролюють
дії тих, хто навчається.
Здійснення заходів органами
Здійснюється:
Керівництво тренування
управління служби (з урахуванням
збір керівного складу штабів, обласної,
здійснює контроль за роботою
1.1.3
обмежень по тренуванню) по
міських та районних спеціалізованих
органів управління, штабів
переведенню системи ЦЗ в режим
служб ЦЗ зв’язку та оповіщення;
служб міст і районів під час
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функціонування в особливому
періоді
6.00 – 17.55 ______________

8.00 – 12.00 _______________

1.1.4
12.00 -14.00 ________________

доведення обстановки, яка склалася;
підготовка та доведення наказу
начальника служби про приведення її у
вищі ступені готовності;
приведення в готовність системи зв’язку
та оповіщення області;
організація цілодобового чергування
керівного складу служби та штабу;
проведення заходів щодо переведення з
режиму функціонування в мирний час у
режим функціонування в особливий період
згідно з календарним планом на особливий
період.
Приведення в готовність пунктів
управління , у тому числі укомплектування
до повного складу чергових змін,
здійснюється вихід спеціальної та
оперативної групи спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення на ПЗПУ для
підготовки його до роботи та організації
цілодобового чергування.
Заняття ПЗПУ спеціалізованими службами
зв’язку та оповіщення міст та районів.
Перевірка готовності та огляд:
спеціальної та оперативної груп
Департаменту ЦЗН ОДА;
пересувного ПУ цивільного захисту
області;
розгортання та оцінка роботи пунктів
видачі ЗІЗ, об’єктових формувань ЦЗ:

переведення з режиму
функціонування в мирний час у
режим функціонування в
особливий період, організацією
збору та узагальнення
обстановки і виконання заходів
переведення у вищі ступені
готовності за обласну службу
зв’язку та оповіщення.

Контроль готовності
пересувного ПУ, позаміського
пункту управління області, ЗПУ
міст та районів області.
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Робота особового складу
спеціалізованої служби зв’язку та
оповіщення на міських ПУ
8.00 – 14.00 ______________

груп (ланок) зв’язку, ланок пожежогасіння, санітарних постів, груп (ланок)
підготовки захисних споруд ЦЗ, постів
радіаційного та хімічного спостереження
(далі –РХС) та інших формувань ЦЗ.
Організується робота щодо отримання,
узагальнення та обробки інформації щодо
здійснення заходів, які передбачені
календарними планами переведення
системи у відповідну ступінь готовності.
Відпрацьовуються розпорядчі документи,
донесення щодо організації зв’язку та
оповіщення в умовах особливого періоду.

Контроль за роботою спеціалізованої служби зв’язку та
оповіщення від час переведення
у вищі ступені готовності.

ДРУГИЙ ЕТАП: «Дії органів управління та сил спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення по ліквідації наслідків
стихійного лиха в умовах особливого періоду».
ТРИВАЛІСТЬ: 4 години ( з 14.00 до 18.00 годин "___" _________ 201__ року)
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ: Організація роботи спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення по ліквідації
наслідків стихійного лиха на території області.
Дії органів управління спеціалізоШтаб служби узагальнює інформацію про Керівництво тренування
ваної служби зв’язку та оповіщення обстановку, яка склалася на території
здійснює контроль за роботою
по ліквідації наслідків надзвичайної області у зв’язку з погіршенням метеоуштабу служби і якістю
1.1.5 ситуації природного характеру
мов, стан системи зв’язку та оповіщення
відпрацьованих документів.
14.00 – 17.00 ______________
області, готує розпорядження на проведення аварійно-відновлюальних робіт,
задіяння відомчих матеріальних резервів.
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Практичне проведення комплексу
аварійно-відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків стихійного лиха
на суб’єктах господарювання ПАТ
1.1.6
«Укртелеком»
16.00 – 17.00 ______________

Керівництво служби проводить заходи на
обласному навчальному центрі підготовки
формувань ЦЗ по аварійновідновлювальним роботам на лініях
зв’язку із залученням груп (ланок) зв’язку,
ланок пожежогасіння, санітарних дружин
(постів) та інших формувань ЦЗ.
Огляд готовності формувань ЦЗ служби.
Проведення заслуховування щодо
Заступники начальника, начальник штабу
виконання заходів переведення
служби доповідають про виконання
служби у вищу ступінь готовності та заходів щодо переведення системи зв’язку
прийняттю рішень по ліквідації
та оповіщення цивільного захисту з
1.1.7
наслідків буревію на території
мирного часу на особливий період з
області.
доведенням розпорядчих документів до
17.00 – 18.00 _______________
міських, районних служб та суб’єктів
господарювання.
18.00 -18.30 ____________

ПОГОДЖЕНО
Начальник Управління ДСНС
у Сумській області ________________
"___" _________ 201__ року.

Посередники здійснюють
контроль за проведенням
практичних заходів з
відновлення системи зв’язку та
оповіщення, ліквідації наслідків
буревію на лініях зв’язку.
Керівник тренування за своїм
рішенням заслуховує
заступників та начальника штаба
служби, виходячи з повноважень
департаментів і управлінь.

Проведення загального розбору тренування з висновками та пропозиціями
щодо корегування планів реагування на НС та планів ЦЗ на особливий період.
Начальник спеціалізованої служби
зв'язку та оповіщення _____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
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Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ________________
________________________
" ___" __________ 201__ р.
ПЛАН
нарощування обстановки на спеціальному навчанні спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення цивільного захисту
Місце ввідної

Зміст ввідної

Сигнал «ЗБІР» для особового
ОЧ ПУ ОДА складу спеціалізованої
служби
Введення ступені готовності
ПУ ОДА
№1 «П»
Штормове попередження
Штаб
щодо погіршення погодних
керівництва умов на території Сумської
області
Погіршення погодних умов
ПУ ОДА
на території області
Штаб
Введення ступені готовності
керівництва №2 «ВЗ»
Приведення в готовність
ПУ ОДА
формувань ЦЗ служби. Виїзд

Сигнал

Час подачі
ввідної

Спосіб подачі ввідної

Сирена 21

6.00 – 6.05

Вручення пакету

Загроза №1

6.00

Вручення пакету

Бузок

6.20

Хвиля

8.00

Тривога №2

14.00

Бригантина

15.00

Вручення пакету
Вручення пакету
Вручення пакету
Вручення пакету

Примітка
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ПУ ОДА

до обласного навчального
центру для підготовки
формувань ЦЗ
Кінець тренування

Залив

18.00

Усно

Начальник штабу керівництва ______________________________
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Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _______________
___________________________
(підпис ініціали, прізвище)
“___”______________ 201__ р.
ОСОБИСТИЙ ПЛАН
помічника керівника тренування з _____________
1. Тема _______________________________________________________
2. Мета тренування _____________________________________________
3. Тривалість тренування _______________________________________
4. Склад тих, хто навчається _____________________________________
5. Вихідна обстановка __________________________________________
______________________________________________________________
Хід спеціального тренування
Час і
дата

Навчальні питання

Обстановка
(зміст
ввідних)

Дії посередника

Очікувані дії
тих, хто
навчається

Перший етап

Другий етап

Помічник керівника тренування з _________________________
(підпис ініціали, прізвище)
“___”_________ 201 __ р.
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Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник_________________
_________________________
(підпис ініціали, прізвище)
«___» _________ 201__ р.
ПЛАН
матеріально-технічного забезпечення спеціального тренування
спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту
1. Тема тренування ____________________________
____________________________________________________________
2. Мета тренування ______________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Тривалість тренування:____ години.
4. Склад учасників тренування: ____________________________________
______________________________________________________________
5. Ввідна: 0 6.20 годині «___»_______ 201__ року від ОЧ ПУ ОДА отримане
штормове попередження щодо погіршення погодних умов на території Сумської
області.
Хід спеціального тренування
Час

Етапи тренування

6.00

Отримання
«ЗБІР»

6.20

Штормове
Забезпечити пункт управління
попередження щодо
необхідними засобами та
погіршення погодних
приладами
умов на території
Сумської області
Погіршення погодних Забезпечити проходження
умов на території
сигналу до всіх структурних
Сумської області
підрозділів закладу

8.00

14.00

сигналу

Дії на етапі

Виїзд оперативних

Забезпечити
безперебійну
роботу систем та засобів
оповіщення

Забезпечити виїзд груп

Прим.
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груп на ПЗПУ
16.00

Практичне відпрацювання питань тренування на обласному
навчальному центрі ЦЗ

транспортом
Забезпечити розміщення
навчаємих, доукомплектування
майном відповідних груп,
дружин, ланок

18.00

Розбір тренування

Забезпечити учасників розбору
матеріалами та засобами

19.00

Облік та перевірка
використаних МТЗ

Забезпечити ретельний облік та
перевірку, підготовку до
списання використаних МТЗ

Помічник керівника з МТЗ _____________________________
(підпис ініціали, прізвище)
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Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _________________
_________________________
(підпис ініціали, прізвище)
«___» _________ 201__ р.
ПЛАН
рекогносцировки району та місць проведення спеціального тренування
спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту
Мета рекогносцировки:
1. Уточнення плану реагування та проведення тренування _____________.
2. Перевірка пожежного стану місць проведення тренування.
3. Уточнення плану взаємодії та зв’язку.
4. Уточнення місць розміщення засобів та сил взаємодії при ліквідації
наслідків НС.
Район рекогносцировки: територія – обласний центр з підготовки формувань
ЦЗ (м. Суми, віл Харківська – 130/1).
Час проведення рекогносцировки:
початок о 10.00 год., закінчення о 15.00 год. «___» ___________ 201___ року.
Склад рекогносцировочної групи:
- керівник тренування – ________________ прізвище, ініціали;
- начальник штабу керівництва тренування – __________________, прізвище,
ініціали;
- помічник керівника тренування з матеріально-технічного забезпечення ______________посада, прізвище, ініціали;
- помічник керівника тренування з евакуації - ___________посада, прізвище,
ініціали;
- представник ГУ НП України в Сумській області ________________прізвище,
ініціали;
- представник ГУ ДСНС України у Сумській області ______________прізвище,
ініціали;
- посередники:
- при штабі керівництва тренування – працівник НМЦ ЦЗ та БЖД ___________
області - __________________посада, прізвище, ініціали;
- при санітарному посту - ______________________ посада, прізвище, ініціали;
- при групі охорони громадського порядку - _______посада, прізвище, ініціали.
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Порядок проведення рекогносцировки
№
з/п
1
2
3
4
5

Пункти (точки, місця)
роботи
Приміщення департаменту
ЦЗН ОДА
Сходові марші лівого крила
Сходові марші правого
крила
Запасні виходи та
центральний вхід з
приміщення
Будівля ПЗПУ

Час
проведення

1025 – 1030

Найменування робіт, зміст питань, що
вивчаються
Перевірка протипожежного стану
приміщень
Перевірка міцності поручнів та східців

1035 – 1040

Перевірка міцності поручнів та східців

1010 - 1020

11 – 11
20

30

1255 – 1315

Територія обласного
6
7

центру з підготовки
формувань ЦЗ

1300 -1400

Пост оповіщення та зв’язку

1400 – 1430

Перевірка відкриття дверей, наявність
фіксування дверей у розчиненому
положенні
Перевірка протипожежного стану
будівлі
Перевірка обладнання учбових місць
для відпрацювання практичних питань
тренування
Перевірка стану системи оповіщення
та зв’язку

Начальник штабу керівництва ___________________________
(підпис ініціали, прізвище)
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Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _____________
__________________________
(підпис ініціали, прізвище)
“___”______________ 20_ р.
ПЛАН
імітації на спеціальному тренуванні спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення цивільного захисту

№
з/
п

№
Місце
імітації

Обласний
центр з
1
підготовки
1
формувань
ЦЗ
Обласний
3
2 центр з
підготовки
5
формувань
4
ЦЗ5
5
5

Види імітації

Терміни
імітації

«Ураганом
зруйновані лінії
звязку
на ____
території
району»
Загроза
хімічного
забруднення
____
аміаком

Час
прове
дення
імітації

Кількість
статистів

Відповідальний за
імітацію

20-25
хв.

3

ПІБ

пахуча рідина,
мотлох,
прилади
30-35
хімічної
хв.
розвідки,
знаки огорожі,
імітаторів – 2

2

ПІБ

Сили та засоби
для імітації

стовпи, обірвані
дроти

Примітка. До плану додаються схеми організації імітації зв’язку та управління
імітацією, текстуальний виклад заходів з охорони місць імітації і
забезпечення заходів безпеки.
Помічник керівника тренування з імітації____________________________
(підпис

ініціали, прізвище)
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ІМІТАЦІЙНИЙ ТАЛОН №__
(після тренування повернути керівнику формування цивільного захисту або
старшій посадовій особі)
Характер ураження
(зараження)

Що виконано

Отримавши талон, напишіть своє прізвище, ім’я, по батькові
_______________________________________________________________
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Варіант
ЗВІТ
про організацію проведення спеціального тренування спеціалізованої
служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту
з теми ________________________________________________________
Тривалість тренування __________________________
Керівник тренування _____________________________________________
До тренування залучались:
керівний склад _______ осіб;
спеціальна служба зв’язку та оповіщення ЦЗ_____ осіб;
формування цивільного захисту _________ осіб;
інші працівники ________ осіб.
1. Оцінка готовності на період проведення тренування служби зв’язку та
оповіщення до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, організації
функціонування служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту в особливий
період, у тому числі:
якості відпрацювання планувальних документів для організації діяльності
служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту;
стану утримання та підготовки до використання за призначенням захисних
споруд цивільного захисту;
заходів із завчасного накопичення і підтримання у готовності засобів
радіаційного та хімічного захисту;
створення матеріального резерву та запасу майна цивільного захисту;
стану підготовки керівного складу служби зв’язку та оповіщення і формувань
цивільного захисту;
функціонування територіальної системи зв’язку та оповіщення, організації
порядку доведення до населення інформації про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації;
організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
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2. Повнота і якість відпрацювання планувальних документів з тренування,
доцільність та реальність задуму тренування.
3. Відповідність імітації навчальної обстановки характеру завдань,
відповідність ввідних даних щодо обсягу, ступеня деталізації, джерел та часу їх
надходження з урахуванням реальних можливостей. Зміст ввідних даних щодо
розвитку обстановки.
4. Оцінка дій органів управління.
Строк проходження інформації про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації від чергової служби регіонального рівня до чергової
диспетчерської служби об’єктового рівня.
Дії органів управління служби зв’язку та оповіщення під час введення режиму
підвищеної готовності: організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій,
розгортання засобів управління та організація на них роботи, приведення у
готовність системи зв'язку та обміну інформацією, вжиття заходів щодо захисту
персоналу та забезпечення сталого функціонування служби зв’язку та оповіщення.
Дії органів управління під час введення режиму надзвичайної ситуації:
приведення у готовність до дій аварійно-технічних підрозділів і формувань
цивільного захисту, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
організація збору та узагальнення даних і оцінки обстановки, правильність
розрахунків, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо рішень та відповідності
завдань, поставлених перед підлеглими.
Організація і здійснення заходів з локалізації та ліквідації надзвичайних
ситуацій із залученням необхідних сил та засобів.
Забезпечення взаємодії з органами управління і силами, визначеними для
проведення спільних заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Організація основних видів забезпечення під час дій у зоні надзвичайних
ситуацій.
Розроблення документів на проведення відповідних заходів з цивільного
захисту, чітке і наочне позначення обстановки.
Особиста присутність керівництва на місцях проведення практичних робіт,
контроль за діями чергової служби, керівників формувань ЦЗ, інженерно-технічних
працівників щодо оперативного залучення сил і засобів для відновлення
функціонування служби зв’язку та оповіщення.
5. Оцінка дій формувань цивільного захисту, що навчаються.
Правильність і доцільність прийнятих керівниками рішень. Своєчасність
висунення до об'єкта (місця) проведення відновлювальних та інших невідкладних
робіт.
Результати практичних дій формувань цивільного захисту з використання
засобів механізації, техніки, приладів, розбирання завалів, рятування уражених та
надання їм першої медичної допомоги.
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Організація робіт, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування
служби зв’язку та оповіщення.
6. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій персоналу за
ними.
7. Перелік робіт, виконаних з метою удосконалення складових служби зв’язку
та оповіщення у період підготовки та проведення спеціального тренування з
цивільного захисту .
8. Перелік матеріалів з моделювання надійності роботи служби у разі
можливого впливу аварій і надзвичайних ситуацій на роботу служби зв’язку та
оповіщення.
9. Результати тренування, обговорені на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС
(протокол № ___ від _____ додається).
Керівник спеціального
тренування спеціалізованої служби _______________________________
(підпис ініціали, прізвище)
Посередник при керівникові
на спеціальному тренуванні_____________________________________
(підпис ініціали, прізвище)
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Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ________________
___________________________
“___”_____ 201__ р.
ПЛАН
усунення недоліків, виявлених під час проведення
спеціального тренування спеціалізованої служби
зв’язку та оповіщення цивільного захисту
№
з/п

1

2

№ Недоліки,
№ виявлені на
тренуванні

1
Перевищення
часу збору
керівного
складу ЦЗ за
сигналом
„ЗБІР” на 10
хвилин

Недостатньо
2
правильно
діяли
формування ЦЗ
під час
тренування

Заходи щодо усунення недоліків

1. Провести нараду з керівним
складом ЦЗ щодо його дій при
оповіщенні „ЗБІР”.
2. Вивчення нормативно-правових
документів щодо прав і обов’язків
керівного складу ЦЗ при виконанні
заходів у НС.
3. Проведення інструктивного
заняття щодо виконання сигналу
„ЗБІР”.
4. Проведення тренувань з керівним
складом щодо дій за сигналом
„ЗБІР”
1. Перевірити штатно-посадові
списки формувань.
2. Перевірити відповідність членів
формувань ЦЗ категоріям за
посадами.
3. Провести збір членів формувань
ЦЗ щодо Плану приведення їх у
готовність.
4. Провести підготовку працівників
формувань ЦЗ щодо дій у НС

Дата
Відповідальусунення ні виконавці

кер. СГ
НШ керівн.

НШ керівн.
керівники
підрозділів
НШ керівн.
керівники
формувань
керівники
формувань
керівники
формувань

Посадова особа з питань ЦЗ _________________________________
(підпис ініціали, прізвище)

35

Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _________________
____________________________
(підпис ініціали, прізвище)
«___» _________ 201__ р.

ІНСТРУКЦІЯ
по виконанню заходів безпеки при проведенні спеціальних тренувань
спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту
Загальними заходами безпеки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
перевозити особовий склад і техніку на необладнаних для цих цілей автомобілях,
платформах, вагонах і суднах, а небезпечні в поводженні предмети (речовини) – на
транспорті разом з людьми;
експлуатувати несправну техніку і автотранспорт;
на зупинках виходити на лівий бік дороги, перебувати між машинами і
відпочивати під ними;
запускати двигуни і рухатися з місця без досконалого огляду машин і прилеглої
місцевості;
курити біля машин з горючими і вибухонебезпечними речовинами;
розміщувати людей в місцях руху і роботи техніки;
ставати на троси, перебувати під стрілами підйомних кранів, під ковшами
екскаваторів і на завалах під час роботи інженерної техніки;
вести автомобільні радіостанції з високо піднятими антенами при проїзді
населених пунктів та ліній електропередач;
розгортати радіостанції ближче 100 метрів від високовольтних ліній
електропередач, працювати на них під час стоянок без заземлення;
користуватися несправними імітаційними засобами, підривними машинками та
іншими приладами для проведення вибухів;
спалювати імітаційні димові шашки, підривати імітаційні гранати і вибухові
пакети на відстані ближче 50 метрів від місць перебування людей і предметів, які
легко загоряються;
підривати імітаційні гранати в населених пунктах і водоймищах;
випускати освітлювальні і сигнальні ракети в напрямку предметів і матеріалів,
які легко загоряються;
підбирати предмети, які заражені навчальними рецептурами отруєних речовин;
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торкатися незахищеними руками (без гумових рукавиць) оголених дротів і
з’єднаних з ними металевих предметів;
входити у приміщення, де знаходяться електроустановки високої напруги, без
дозволу відповідного фахівця і дотримання заходів безпеки;
проводити земельні роботи без погодження з місцевими органами виконавчої
влади;
розводити вогнища в лісопосадках;
пити воду з неперевірених водозаборів.
З метою забезпечення виконання заходів безпеки НЕОБХІДНО:
1. При відпрацюванні питань підвищеної стійкості роботи об’єкта:
дотримуватись заходів безпеки при проведенні робіт зі збільшення жорсткості
окремих конструкцій, приміщень та споруд;
готувати комунальні і енергетичні мережі до швидкого і безаварійного
відключення при подачі будь-яких екстрених команд;
при роботі на висоті застосовувати обладнання для страховки, щоб виключити
падіння людей;
2. При проведенні рятувальних робіт:
вести розвідку місць майбутніх робіт;
суворо виконувати правила діючих інструкцій з охорони праці при роботі з
засобами
механізації,
пневмоі
електроінструментом,
вибухоі
пожежонебезпечними речовинами;
закріплювати або руйнувати конструкції приміщень і споруд, які загрожують
обвалом;
встановлювати попереджувальні (сигнальні) знаки в місцях проведення робіт;
керувати особами, які обслуговують машини та механізми, чітко видимими
сигналами (прапорцями, ліхтариками). Для подачі сигналів призначити
підготовлених людей;
не допускати перевищення встановлених норм часу безперервної роботи
особового складу в ізолюючому одязі та інших засобах захисту.
3. При гасінні пожеж:
вести розвідку осередків пожеж;
не допускати перевищення встановленого часу перебування особового складу в
безпосередній близькості від вогню (не більше 30 хвилин);
при гасінні пожеж в непридатному для дихання середовищі діяти в ізолюючих
протигазах;
з початку робіт з розкриття і розбирання конструкцій відключити електричні
мережі;
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при скиданні з поверхів і дахів конструкцій (предметів) стежити за тим, щоб не
постраждали люди, які працюють біля будинків, а також матеріальні цінності електропроводи, балкони, техніка;
при безумовній загрозі вибуху, падіння, закипання нафтопродуктів в резервуарах
та інше, особовий склад виводити в безпечне місце;
не допускати падіння запалювальних сумішей на техніку.
4. При діях вночі та в інших умовах обмеженої видимості (дощ, туман, снігопад
та ін.) необхідно завчасно позначити рубежі (ділянки) імітації, на автомобілях та
іншій техніці мати знаки встановленого зразка, які видно в темряві.
5. При діях взимку (в холодних умовах):
забезпечити особовий склад теплим одягом та взуттям;
ознайомити всіх учасників навчання із заходами щодо попередження
обмороження;
контролювати дотримання особовим складом питного режиму, зокрема, не
вживати алкогольні напої;
розгорнути медичні пункти в наметах, які опалюються, або в інших теплих
приміщеннях з необхідними медикаментами для надання допомоги обмороженим і
підготувати спеціальні машини для їх евакуації;
перевозити людей на машинах, які обладнані тентами;
на привалах і зупинках у випадку необхідності здійснювати з особовим складом
пробіжки (розминки);
для зігрівання і укриття від вітру вибирати лісисті ділянки, яри, вживати заходів
для надання допомоги обмороженим, не допускати отруєння людей чадним газом і
виникнення пожеж (при опалюванні печей в автомобілях, наметах та інших місцях);
стежити за тим, щоб люди і техніка не відставали, негайно організувати
допомогу відсталим і пошук тих, хто загубились.
Начальник штабу керівництва ___________________________
(підпис ініціали, прізвище)
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
якості підготовки та проведення спеціального тренування спеціалізованої
служби зв’язку та оповіщення цивільного захисту
Дані критерії оцінки призначені для характеристики повноти дій всіх
учасників тренування керівництвом тренування.
У критеріях оцінки наведені основні якісні і кількісні показники, які необхідно
враховувати при підбитті підсумків та розборі тренування.
Критерії оцінки варто застосовувати з урахуванням місцевих умов і
особливостей суб’єктів господарювання.
№
з/п

1

2

3

4

5

Дії
(заходи),
перевіряються

які
відмінно

Загальна
1
кількість
учасників у тренуванні
в %:
90 %
- формувань ЦЗ
70 %
- інших працівників
Оповіщення
2
та збір
У терміни,
членів формувань ЦЗ передбачені планом
(не менш 95 % від
списочного складу)
Приведення
3
в
У терміни,
готовність
пункту передбачені Планом
управління та захисних
споруд
Укомплектованість
4
формувань ЦЗ:
- особ. складом
90 %
- основними видами
90 %
техніки та майна
- справність засобів
100 %
зв’язку, приладів РХС
Проведення
5
Всі формування ЦЗ
рятувальних та інших
виконали нормативи
невідкладних робіт при
на 90 %, при цьому
наявності формувань
не менше 50 % з них
ЦЗ
отримали оцінки
„відмінно”

Оцінки
добре

задовільно

80 %
60 %

70 %
50 %

Пізніше
планового часу
на 5 %

Пізніше
планового
часу на 10
%
Пізніше
планового
часу на 10
%

Пізніше
планового часу
на 5 %

80 %
85 %

75 %
75 %

95 %

90 %

Всі формування Не менше
ЦЗ виконали
70 %
нормативи на
формувань
90 %, при цьому виконали
не менше 50 % нормативи
формувань
не нижче
виконали
“задовільнормативи на
но”
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6

6
6
Управління

„відмінно” та
„добре”, решта –
на “задовільно”
Якщо органи управЯкщо органи упління показали висо- равління працюку організованість і
вали організовазлагодженість в робо- но і злагоджено,
ті, вміло організували завдання з керузбір даних обстановвання заходами
ки, правильно її оціни(силами) виконули, своєчасно розровали своєчасно,
били обгрунтовані
але з окремими
рішення і поставили
недоліками, при
завдання підлеглим,
цьому не допуспостійно контролютили випадків
вали виконання заховтрати управдів ЦЗ, правильно
реагували на всі зміни ління
обстановки, не допустили випадків втрати
управління

7

8

7
Оповіщення

8
Зв’язок

СГ виконав завдання з забезпечення
оповіщення керівного складу ЦЗ у
заплановані строки
на 100 %, працівників на 90 % (для
потенційно небезпечних об’єктів – з
урахуванням населення, яке проживає
в небезпечній зоні)
Система
зв’язку
забезпечує
стале
управління заходами
(з обладнаного ПУ,
згідно з Планом
реагування на НС)

Забезпечено
оповіщення
100 % керівного
складу у заплановані строки.
Оповіщення
робітників і
службовців не
менше 70 %

Система зв’язку
об’єкта в основному забезпечує
управління
заходами ЦЗ

Примітка:
При оцінці організації керування основну увагу звернути на:
- загальну організованість і дисципліну;

Якщо органи управління із
завданням
управління
заходами
(силами) в
основному
впорались,
але вирішили їх
недостатньо організовано
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- доречність і доцільність прийнятих рішень;
- повноту і якість документів, що відпрацьовуються;
- своєчасність доведення до підпорядкованих формувань ЦЗ сигналів, наказів і
розпоряджень і чіткість їх виконання;
- організацію і підтримку взаємодії з формуваннями ЦЗ інших об’єктів (за
планом взаємодії).
При визначенні оцінки також враховується:
- своєчасність, правильність, доцільність прийнятих рішень нгавчаємими, їх дії
з ефективного застосування формувань ЦЗ і техніки;
- вміння організовувати і підтримувати взаємодію сил;
- повнота, чіткість і якість документів, які відпрацьовуються в ході підготовки
та проведення навчання;
- дотримання заходів безпеки;
- загальна організованість, старанність, дисципліна і порядок.

В цілому тренування на суб’єкті господарювання оцінюється:
„відмінно” – якщо не менше 50 % показників оцінені на „відмінно”, інші - не
нижче „добре”, якщо СГ виконав завдання з оповіщення, система його зв’язку
забезпечує стале управління заходами цивільного захисту;
„добре” – якщо не менше 50 % показників оцінені на „відмінно” і „добре”, інші –
не нижче „задовільно”, якщо СГ виконав завдання з оповіщення, система його
зв’язку забезпечує стале управління заходами цивільного захисту;
„задовільно” – при наявності не більше однієї незадовільної оцінки, якщо СГ
виконав завдання з оповіщення, і система його зв’язку в основному забезпечує
управління заходами цивільного захисту;
„незадовільно” – якщо не виконані вимоги оцінки „задовільно”.
Начальник штабу керівництва ________________________________
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СКОРОЧЕННЯ
Єдина державна система цивільного захисту
Державна служба з надзвичайних ситуацій
Публічне акціонерне товариство
Національна поліція Країни
Обласна державна адміністрація
територіальна підсистема Єдина державна система цивільного
захисту
Цивільний захист
ЦЗ
Цивільний захист населення
ЦЗН
НМЦ ЦЗ та Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
БЖД
ОЧ ПУ ОДА оперативний черговий пункту управління обласної державної
адміністрації
Пункт управління
ПУ
Запасний пункт управління
ЗПУ
Позаміський пункт управління
ПЗПУ
Суб’єкт господарювання
СГ
Начальник штабу
НШ
Матеріально-технічне забезпечення
МТЗ
Засоби індивідуального захисту
ЗІЗ
Радіаційне та хімічне спостереження
РХС
Центр технічної експлуатації
ЦТЕ
Захисні споруди цивільного захисту
ЗС ЦЗ
ЄДС ЦЗ
ДСНС
ПАТ
НПУ
ОДА
ТП ЄДС ЦЗ

