від "12" квітня 2019 року

№ 83-р
м. Знам’янка

Про оперативне інформування у
разі загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій (подій)
Відповідно до вимог статей 30, 31 Кодексу цивільного захисту України,
Положення про Знам'янську районну ланку територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Кіровоградської області, затвердженого
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16 червня
2017 року № 161-р, на виконання розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 25 березня 2019 року № 571-р "Про
оперативне інформування у разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій" та з метою об'єктивного, повного і своєчасного інформування
керівництва районної державної адміністрації про надзвичайні події, своєчасної
організації заходів оперативного реагування на початковій стадії та
недопущення переростання їх у надзвичайну ситуацію, своєчасного прийняття
управлінських рішень щодо їх ліквідації:
1. Затвердити Регламент надання інформації (повідомлення) про загрозу
або виникнення надзвичайної ситуації (події) (далі – Регламент), що додається.
2. Керівникам органів місцевого самоврядування, територіальних органів
міністерств і відомств України в районі, установ і організацій:
1) забезпечити дотримання Регламенту;
2) вжити заходи щодо належної організації функціонування оперативночергових та диспетчерських служб своїх сфер діяльності щодо своєчасного
інформування Знам'янського міськрайонного відділу управління ДСНС України
в Кіровоградській області про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних
ситуацій (подій).
3. Керівникам органів місцевого самоврядування забезпечити в межах
своїх повноважень:
1) здійснення постійного моніторингу техногенної та природної безпеки на
відповідній території;
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2) доведення Регламенту до підприємств, установ, організацій, що
здійснюють свою діяльність на відповідній території, і забезпечити контроль за
його дотриманням;
3) оперативне реагування на події, що у подальшому можуть мати
суспільний резонанс або набути рівня надзвичайної ситуації;
4) неухильне виконання вимог з питань організації та забезпечення
інформаційної взаємодії органів влади усіх рівнів у разі загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій (подій).
4. Знам'янському міськрайонному відділу управління ДСНС України в
Кіровоградській області спільно з відділом культури і туризму
райдержадміністрації забезпечити класифікацію подій, інформація про які
надійшла, та оперативне доведення інформації про загрозу або виникнення
надзвичайної ситуації до керівництва районної державної адміністрації, органів
управління цивільного захисту області і населення району.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
від 12 квітня 2019 року № 83-р
РЕГЛАМЕНТ
надання інформації (повідомлення) про загрозу
або виникнення надзвичайної ситуації
І. Загальна частина
1. Регламент встановлює порядок взаємодії територіальних органів
міністерств і відомств України в районі, установ і організацій району та органів
місцевого самоврядування щодо інформування про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайної ситуації (надзвичайної події) (далі – НС(НП))
техногенного та природного характеру, ліквідації та мінімізації їх наслідків, а
також порядок організації інформування керівництва райдержадміністрації.
2. Дія регламенту поширюється на органи місцевого самоврядування,
структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи
міністерств і відомств України в районі, установи і організації, підприємства,
які розташовані на території району.
3. Основними завданнями взаємодії є:
1) інформаційне забезпечення щодо надзвичайних ситуацій (подій)
диспетчерської служби 18 Державної пожежно-рятувальної частини управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області
(далі – 18 ДПРЧ управління ДСНС України в області);
2) збирання, накопичення та аналітична обробка інформації з питань
НС(НП) від усіх ланок Знам'янської районної ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Кіровоградської області;
3) забезпечення постійного зв'язку і обміну інформацією між
диспетчерською службою 18 ДПРЧ управління ДСНС України в області,
відповідальною особою районної державної адміністрації та оперативночерговими і диспетчерськими службами установ (організацій) і об'єктів
господарювання району всіх форм власності і підпорядкування.
4. 18 ДПРЧ управління ДСНС України в області забезпечує:
1) оперативно-чергову діяльність;
2) збирання, накопичення, обробку та аналіз інформації, що надходить до
диспетчерської служби 18 ДПРЧ управління ДСНС України в області, для
підготовки прийняття рішень керівництвом райдержадміністрації;
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3) постійний зв'язок та обмін інформацією з оперативно-черговими та
диспетчерськими службами установ (організацій) і об'єктів господарювання
району всіх форм власності та підпорядкування;
4) постійне оновлення, адміністрування бази даних, забезпечення
достовірності,
можливості
оперативного
доступу
та
збереження
інформаційного фонду;
5) подання керівництву райдержадміністрації оперативної інформації та
аналітичних довідок щодо НС(НП), загрози їх виникнення та ліквідації
наслідків;
6) обмін інформацією з відповідальною особою з питань цивільного
захисту районної державної адміністрації для подальшого інформування
керівництва районної державної адміністрації та органів управління цивільного
захисту обласного рівня.
5. Відділ культури і туризму райдержадміністрації забезпечує:
1) своєчасне отримання інформації з використанням державної системи
централізованого оповіщення та обмін інформації з черговою службою
18 ДПРЧ управління ДСНС України в області;
2) своєчасне доведення інформації до керівництва районної державної
адміністрації та органів управління цивільного захисту;
3) оповіщення через органи місцевого самоврядування населення району
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (штормове
попередження);
4) проведення оповіщення членів постійної районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і районної комісії з
питань евакуації.
6. Функції органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів
районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств і
відомств України в районі, установ і організацій, підприємств, які розташовані
на території району:
1) збирання, реєстрація, накопичення та обробка інформації, що
надходить;
2) передача інформації за встановленою формою та у визначені терміни до
диспетчерської служби 18 ДПРЧ управління ДСНС України в області та
відповідальної особи з питань цивільного захисту райдержадміністрації;
3) подання оперативної та аналітичної інформації щодо НС(НП), загроз їх
виникнення і ліквідації наслідків керівництву районної державної адміністрації,
органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної
адміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі,
установ та організацій, які розташовані в районі.
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ІІ. Порядок надання інформації (повідомлення) про загрозу
або виникнення надзвичайної ситуації (події)
7. Органи місцевого самоврядування структурні підрозділи районної
державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в
районі, установи і організації, підприємства, які розташовані на території
району, у разі отримання інформації про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій (подій):
1) надають відповідну інформацію до диспетчерської служби 18 ДРПЧ
управління ДСНС України в області, (тел. 101, 7-40-40) згідно з Переліком
надзвичайних ситуацій (подій) (додаток 1);
2) здійснюють оперативне інформування диспетчерської служби 18 ДПРЧ
управління ДСНС України в області про загрозу або виникнення надзвичайної
ситуації (події) за телефоном – негайно (не пізніше ніж через 5 хвилин), а
письмово (факсом) – не пізніше ніж через 30 хвилин, після отримання
інформації, за формою НС-1 (додаток 2), або іншими формами, визначеними
відповідними галузевими наказами;
3) у разі виникнення надзвичайної ситуації (події) інформування про
розвиток та хід виконання робіт щодо локалізації і ліквідації надзвичайної
ситуації (події) проводиться два рази на добу до 05:30 (станом на 05:00) та до
18:30 (станом на 18:00) – письмово за визначеними формами, або в залежності
від розвитку надзвичайної ситуації (події) – у додатково визначені керівником
ліквідації надзвичайних ситуацій терміни, а у випадку різкого погіршення
обстановки – негайно.
Оперативна та аналітична інформація про виникнення надзвичайних
ситуацій (подій) подається диспетчерській службі 18 ДПРЧ управління ДСНС
України в області, районній державній адміністрації та органам місцевого
самоврядування для відповідного реагування.
8. 18 ДПРЧ управління ДСНС України в області забезпечує:
1) надання оперативного зведення за добу в режимі повсякденної
діяльності щодня до 07:30 у друкованому вигляді голові районної державної
адміністрації та голові районної ради, електронною поштою – до відділу
організаційної роботи, комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності
та звернень громадян апарату районної державної адміністрації та відділу
культури і туризму районної державної адміністрації;
2) з отриманням повідомлення про загрозу виникнення або виникнення НС
та надзвичайних подій, які можуть набути суспільний резонанс – інформування
керівництва районної державної адміністрації та відповідальної особи з питань
цивільного захисту з використанням мессенджерів та підготовкою письмової
довідки;
3) підготовку та надання керівництву райдержадміністрації відомостей про
розвиток та хід виконання робіт щодо локалізації і ліквідації надзвичайної
ситуації (події), яка проводиться два рази на добу до 06:30 та 19:30 – письмово
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за визначеними формами, або в залежності від розвитку надзвичайної ситуації
(події) – у додатково визначені керівником ліквідації надзвичайної ситуації
терміни, а у випадку різкого погіршення обстановки – негайно.
9. Відділ культури і туризму райдержадміністрації забезпечує:
1) надання оперативного зведення за добу в режимі повсякденної
діяльності щодня голові районної державної адміністрації та першому
заступнику голови районної державної адміністрації;
2) доведення зазначеної інформації органам місцевого самоврядування та
населенню через органи місцевого самоврядування;
3) оповіщення членів районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій та районної комісії з питань евакуації.
ІІІ. Відповідальність
10. Керівники органів місцевого самоврядування, територіальних органів
міністерств і відомств України в районі, підприємств, установ та організацій,
розташованих на території району, несуть персональну відповідальність за
належну організацію роботи із збирання, обробки, аналізу і передачі
інформації, за достовірність і повноту інформації, якість та терміни підготовки і
подання повідомлень.

_________________________

Додаток 1
до Регламенту
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)
ПЕРЕЛІК
надзвичайних ситуацій (подій), інформація про які подається до
18 ДРПЧ управління ДСНС України в області
1. Транспортні події
1) події (катастрофи) товарних та пасажирських поїздів;
2) авіаційні події (аварії, катастрофи, тощо);
3) транспортні події на мостах, залізничних переїздах, тунелях;
4) події на транспорті з викидом (загрозою викиду) біологічно,
радіоактивного небезпечних речовин, небезпечних хімічних речовин;
5) події, в які потрапили керівники Держави та народні Депутати України,
депутати місцевих рад від районного рівня та вище;
6) події (аварійні ситуації) на рухомому складі залізничного транспорту, на
громадському та аварійному транспорті.
2. Пожежі (вибухи)
1) пожежі (вибухи) в спорудах, на комунікаціях та технічному обладнанні
промислових об'єктів;
2) пожежі, події на енергетичних підприємствах, магістральних
нафтогазопроводах, нафтобазах, на об'єктах добування, переробки горючих
рідин і газів, радіаційних, біологічних об'єктах та об'єктах з наявністю
небезпечних хімічних речовин;
3) пожежі (вибухи) на транспорті;
4) пожежі (вибухи) в шахтах, підземних та гірничих виробках;
5) пожежі ( вибухи) в будівлях та спорудах громадського призначення;
6) пожежі (вибухи) на радіаційно-, хімічно-, біологічних об'єктах;
7) пожежі (вибухи) у будинках та приміщеннях центральних і місцевих
органів влади та управління, представництв засобів масової інформації,
політичних партій на об'єктах правоохоронних органів;
8) події, пов'язані з вибухами в будівлях та спорудах різного призначення;
9) пожежі у будівлях, що мають історичну цінність, пам'ятників
архітектури, культових спорудах, а також якщо згоріло 3 і більше будинки;
10) пожежі у будинках або квартирах керівників центральних та місцевих
органів влади та управління, депутатів від районної ланки та вище;
11) пожежі у будинках та приміщеннях торгових чи інших представництв
іноземних держав.
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3. Події на об'єктах економіки з викидом небезпечних хімічних
речовин (далі – НХР)
1) події (аварії) з викидом (загрозою викиду), утворенням а
розповсюдженням НРХ під час виробництва, переробки або зберігання;
2) події на підприємствах промисловості і в науково-дослідних установах з
викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних речовин;
3) події, на яких загинуло 1 і більше, чи постраждало 3 і більше осіб.
4. Наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад
гранично допустимі концентрації (далі – ГДК)
Наявність у ґрунті, поверхневих та підземних водах, питної води та
атмосферному повітрі шкідливих речовин понад ГДК
5. Події (аварії) з викидом (загрозою викиду) радіаційних речовин
(далі – РР) (крім аварій на транспорті)
1) події (аварії) на підприємствах ядерно-паливного циклу з викидом
(загрозою викиду) РР;
2) події (аварії) з джерелами іонізуючого випромінювання (виключаючи
ядерно-паливний цикл);
3) події (аварії) з радіоактивними відходами, які виробляються атомними
станціями.
6. Раптове руйнування споруд
1) руйнування елементів транспортних комунікацій;
2) руйнування будівель та споруд виробничого призначення;
3) руйнування будівель та споруд громадського призначення;
7. Події (аварії) на енергетичних системах
1) події (аварії) на гідро-, тепло та інших електростанціях;
2) події (аварії) на електроенергетичних мережах;
3) вихід з ладу транспортних електричних контактних мереж;
4) порушення стійкості або поділ об'єднаної енергосистеми України на
частини.
8. Події (аварії) на системах життєзабезпечення населення
1) події (аварії) в каналізаційних системах з масовим викидом
забруднюючих речовин;
2) події (аварії) на теплових мережах у холодну пору року;
3) події (аварії) на системах забезпечення населення питною водою;
4) події (аварії) на комунальних та магістральних газопроводах;
5) події (аварії) на нафтопроводах та продуктопроводах.
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9. Події (аварії) систем зв'язку та телекомунікації
Події (аварії) що можуть призвести (призвели) до порушення зв'язку
(телефонного зв'язку, радіо- та телетрансляції, доступу до мережі Інтернет).
10. Події (аварії) на очисних спорудах
1) події (аварії) на очисних спорудах стічних вод з масовим викидом
забруднюючих речовин;
2) події (аварії) на очисних спорудах промислових газів з масовим викидом
забруднюючих речовин в атмосферу.
11. Гідродинамічні події
1) прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням хвиль прориву та
затоплень;
2) прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням проривного
паводку;
3) аварійні спрацювання водосховищ у зв'язку із загрозою прориву
гідроспоруди.
12. Небезпечні геологічні процеси
Землетруси, зсуви, інші небезпечні геологічні процеси.
13. Небезпечні метеорологічні процеси
Сильний вітер, включаючи шквали та смерчі, сильні пилові бурі, крупний
град, дуже сильний дощ або снігопад, налипання мокрого снігу тощо.
14. Підтоплення населених пунктів, промислових підприємств, інших
об'єктів.
15. Інфекційні захворювання та отруєння людей
1) окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних інфекційних
хвороб, групові випадки небезпечних інфекційних хвороб і епідемічний спалах
небезпечних інфекційних хвороб, епідемії, пандемії, інфекційні захворювання
людей не виявленої етіології;
2) отруєння людей в результаті споживання продуктів харчування;
3) отруєння людей у результаті споживання води;
4) отруєння людей токсичними та іншими речовинами.
16. Пожежі в природних екосистемах
1) лісові пожежі;
2) пожежі степових та хлібних масивів;
3) підземні пожежі горючих копалень;
4) степові пожежі, пожежі скирт;
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5) події, які вимагають проведення пошуково-рятувальних (аварійнорятувальних) робіт в лісовій місцевості.
17. Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин.
Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних інфекційних хвороб,
ензоотії, епізоотії, пантозоотії, інфекційні захворювання сільськогосподарських
тварин невиявленої етіології, масові отруєння сільськогосподарських тварин.
18. Масова загибель диких тварин
19. Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та
шкідниками
1) панфітотія, прогресуюча епіфітотія;
2) хвороби сільськогосподарських рослин невиявленої етіології та масове
розповсюдження шкідників рослин.
20. Виявлення боєприпасів
21. Події (аварії) на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах
військового призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних
снарядів.
22. Події, пов'язані з надходженням про замінування або виявлення
підозрілого предмету у громадському місці, установі, організації,
підприємстві, житловому секторі та на транспорті.
23. Випадки загибелі людей на водних об'єктах.
24. Події на підприємствах та у побуті, на яких загинуло 1 і більше, чи
постраждало 3 і більше осіб.
25. Події іншого характеру, які можуть викликати суспільний
резонанс та набути резонансного характеру.

______________________________

Додаток 2
До Регламенту
(підпункт 2 пункт 7 Розділу ІІ)
Форма НС-1
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації (події)
та ліквідацію її наслідків
№
п/п

Вид інформації

Зміст
інформації**

Примітка***

1

2

3

4

1*. Код надзвичайної ситуації (або загроза
її виникнення) згідно з Державним
класифікатором надзвичайних
ситуацій
2*. Місце виникнення надзвичайної
ситуації (область, район, населений
пункт, об'єкт, належність об'єкта,
напрямок і відстань від обласного
центру)
3*. Початок надзвичайної ситуації (дата,
час) та дата і час доповіді (станом на
час, на який складено доповідь)
4*. Закінчення робіт з ліквідації
надзвичайної ситуації (дата, час)
5*. Характер та масштаби надзвичайної
ситуації (опис події, причини
виникнення; площа, що охоплена дією
події; кількість людей, які находяться
в зоні події; шкода, заподіяна
населенню та господарству, обсяги
руйнування споруд, масштаби
пошкодження довкілля тощо)
6*. Кількість та стан потерпілих, у тому
числі кількість загиблих,
постраждалих (травмованих, осіб, що
захворілих), евакуйованих, врятованих
тощо
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7*. Вплив на роботу інших галузей
господарської діяльності та додаткова
загроза у разі можливості розвитку
надзвичайної ситуації (вказати
об'єкти, розташовані поблизу, для
яких існує загроза внаслідок розвитку
цієї події)
8*. Сили, які залучаються (залучалися)
для ліквідації надзвичайної ситуації
(осіб, з них працівників МНС України;
одиниць техніки, з них тієї, що
належать МНС України; інші сили
(Міноборони України, МОЗ та інших),
види та кількість спеціальної техніки,
кількість спеціалізованих формувань,
та інших
9*. Потреба у додаткових силах та засобах
(види та кількість одиниць необхідної
штатної техніки, спеціального
обладнання, кількість фахівців)
10*. Стисла характеристика робіт з
рятування людей та локалізації і
ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації (характер і обсяг аварійновідновлювальних, рятувальних робіт,
їх інтенсивність та терміни виконання)
11*. Оцінка матеріальних збитків, завданих
надзвичайною ситуацією (вказати
первинну оцінку або за результатами
роботи комісій, відповідних актів)
12*. Матеріальні витрати на ліквідацію
надзвичайної ситуації
13*. Додатки (карти, схеми, слайди,
фотоматеріали)
14*. Посада, прізвище, ініціали керівника
робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації (начальника
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штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації), телефон, факс,
електронна пошта

15*. Посада, прізвище, ініціали особи, яка
підписала повідомлення (телефон,
факс, електронна пошта)
* У разі загрози виникнення НС (події) пункти в таблиці заповнюються
залежно від інформаційного розвитку події. За відсутності достовірної
інформації поля в таблиці можуть заповнюватися у процесі послідовного
інформування (доповіді) про виникнення, розвиток та ліквідацію НС.
** В пунктах, обов'язкових до інформування (доповіді) за результатами
(фактом) виникнення та ліквідації НС (події), інформація може уточнюватись у
процесі послідовного інформування (події) про виникнення, розвиток та
ліквідацію НС.
*** У графі "Примітка" вказуються відомості, які не увійшли до
запропонованої форми, але викликають певний інтерес або відображають
специфічні деталі.

Керівник підприємства (установи) ___________
(підпис)

_______________
(ініціал, прізвище)

