
ДСНС України

НМЦ ЦЗ та БЖД в Рівненській області

ІНСТРУКТОРСЬКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

З ТЕМИ: 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З РЕАГУВАННЯ НА НС 

ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ



МЕТА:

Сформувати у слухачів знання про

організацію робіт з реагування на

надзвичайні ситуації та ліквідацією їх

наслідків, на різних рівнях державного

управління



Нормативно-правове забезпечення:
1.Кодекс ЦЗ України від 02.10. 2012 № 5403-VI

2.Постанова КМУ від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положеня про єдину 
державну систему цивільного захисту»

3. Постанова КМУ від 26.01. 2015  № 18 “Про Державну комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”. 

4. Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 409 "Про затвердження Типового 
положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій"

5. Постанова КМУ від 14 березня 2018 р. № 223 "Про затвердження Плану 
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 843 „Про затвердження 
Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних 
ситуацій і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та 
об’єктового рівня”.

7. Наказ МВС України від 26.12.2014 № 1406 „Про затвердження Положення про 
штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”.



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З РЕАГУВАННЯ  НА 

НАДЗВИЧАЙНІ  СИТУАЦІЇ

Відповідно до Статті 71, п.1 Кодексу ЦЗ: для координації дій органів

державної влади та органів місцевого самоврядування, органів управління та

сил цивільного захисту, а також організованого та планового виконання

комплексу заходів та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

- утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій;

- призначаються керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій;

- утворюються штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюють

відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних

ситуацій.



Штаб з ліквідації наслідків НС (далі - Штаб з

НС) утворюється для безпосередньої організації і

координації аварійно-рятувальних та інших

невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС і є

робочим органом керівника робіт з ліквідації

наслідків НС.

Рішення про утворення та ліквідацію Штабу з НС,

його кількісний та персональний склад, місце

розгортання та строк прибуття залучених до його

роботи працівників приймає керівник робіт з

ліквідації наслідків НС у формі розпорядження.



До складу Штабу з НС залежно від рівня НС

входять працівники ДСНС України, керівники

аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у

ліквідації наслідків НС, представники або експерти

відповідних центральних органів виконавчої влади,

місцевих державних адміністрацій, органів

місцевого самоврядування (далі - органи влади),

установ та організацій (за погодженням з їх

керівниками).

Штаб з НС безпосередньо взаємодіє з

відповідними центрами управління в НС, які

забезпечують його роботу.



- визначення зони НС та зони можливого ураження, кількості і

місць перебування в них людей, організація їх рятування та

надання їм допомоги, запобігання пошкодженню майна;

- збирання даних про обстановку в зоні НС, їх аналіз та

узагальнення, прогнозування масштабів і наслідків НС;

- визначення головних напрямів ліквідації наслідків НС,

розробка оперативних планів заходів з ліквідації наслідків НС і

здійснення заходів щодо їх реалізації;

- визначення складу і кількості сил цивільного захисту,

необхідних для залучення до ліквідації наслідків НС, термінів їх

залучення згідно з планами реагування на НС, планами взаємодії

органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення

НС, а також планами локалізації і ліквідації наслідків аварії;

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ШТАБУ З  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Є:



- підготовка розпоряджень керівника робіт з ліквідації

наслідків НС щодо ліквідації наслідків НС та забезпечення

безпеки постраждалих, їх реєстрація в установленому

порядку після підписання та доведення до виконавців;

- забезпечення реалізації розпоряджень керівника робіт з

ліквідації наслідків НС щодо організації та координації

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з

ліквідації наслідків НС;

- безпосередня організація і координація дій залучених до

ліквідації наслідків НС сил цивільного захисту, Збройних

Сил України та інших військових формувань, органів і

підрозділів внутрішніх справ, а також громадських

організацій і волонтерів;

- взаємодія з відповідною спеціальною комісією з

ліквідації наслідків НС;



- ведення обліку робіт, що виконуються силами

цивільного захисту під час ліквідації наслідків НС;

- ведення обліку загиблих та постраждалих внаслідок НС;

- організація інформування населення про наслідки та

прогноз розвитку НС, хід ліквідації її наслідків та правила

поведінки в зоні НС;

- здійснення інформаційної взаємодії з центрами

управління в НС відповідного рівня;

- організація матеріально-технічного забезпечення

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних

робіт;

- ведення оперативно-технічної та звітної документації

Штабу з НС.



І. Види оперативно-технічної і звітної документації штабу 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, ведення якої 

здійснюється у разі виникнення надзвичайної ситуації:

1. Журнал реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації

наслідків надзвичайної ситуації.

2. Оперативний журнал з ліквідації наслідків надзвичайної

ситуації.

3. Розрахунок сил і засобів (техніки), залучених до ліквідації

наслідків надзвичайної ситуації.

4. Картка зв’язку у зоні надзвичайної ситуації.

5. Доповідь старшої посадової особи про склад сил і засобів

(техніки), що прибули для ліквідації наслідків надзвичайної

ситуації (вибули із зони надзвичайної ситуації).

6. Звіт про роботу залучених до ліквідації наслідків надзвичайної

ситуації сил та засобів (техніки) цивільного захисту.



ІІ. Види оперативно-технічної і звітної документації 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

ведення якої здійснюється за необхідності залежно від 

особливостей та характеру надзвичайної ситуації

1. Робоча карта (схема) зони надзвичайної ситуації.

2. Оперативний план заходів з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації.

3. Журнал обліку постраждалих та загиблих під час

надзвичайної ситуації.

4. Журнал обліку матеріально-технічного забезпечення

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

5. Журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту).



РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА 

ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ.



?

?
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ДТП ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Skull_and_crossbones.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Skull_and_crossbones.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Skull_and_crossbones.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Skull_and_crossbones.svg


Евакуація населення

МІСЦЕ НС

Керівник з 

ліквідації НС

Місце аварії
Порядок дій служб ЦЗ при НС

Штаб з 

ліквідації НС

Зона 

обмеженого 

перебування



Евакуація населення

МІСЦЕ НС

Неправильний порядок дій служб ЦЗ при НС



Евакуація населення
МІСЦЕ НС

Будівельне сміття

Неправильний порядок дій служб ЦЗ при НС



Порядок дій підрозділів 
національної поліції

1. Прибути на місце надзвичайної ситуації. Зупинитись в 
безпечному місці, неподалік місця надзвичайної ситуації.

2. Надіти засоби захисту (протигаз,  респіратор, костюм Л1) при потребі.

3. Про прибуття та про готовність доповісти керівнику з ліквідації 
надзвичайної ситуації.

4. Перекрити рух автотранспорту та пішоходів через зону НС 
(можливого хімічного забруднення). Здійснювати координацію руху 
спецтранспорту.

5. В подальшому виконувати вказівки керівника з ліквідації НС. При 
необхідності надати допомогу в оповіщенні населення, яке проживає в 
зоні ураження.



Дякую за увагу!

ДСНС України

НМЦ ЦЗ та БЖД в Рівненській області


