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ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

2016 р.

№

ЗЗ'р-

м. Жмеринка
Про підсумки виконання завдань цивільного
захисту у 2015 році, розвиток й удосконалення
системи цивільного захисту, захисту населення
і територій міста Жмеринка від надзвичайних
ситуацій та основні завдання з його підготовки
у 2016 році
Відділом з питань надзвичайних ситуацій, екологічної безпеки та
цивільного захисту населення міської ради, більшістю керівників підприємств,
установ та організацій здійснено ряд заходів щодо вдосконалення системи
цивільного захисту, її органів управління сил і засобів, підвищення здатності
єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, розвитку інформаційного забезпечення.
Проведена відповідна робота щодо діяльності спеціалізованих служб
цивільного захисту міста, навчання з керівним складом цих служб та навчання
на об’єктах господарської діяльності.
Кращих результатів у виконанні завдань цивільного захисту населення за
підсумками 2015 року досягли служби зв’язку і оповіщення (Онищук С.М.),
служба енергетики (Світлак Ю.С.), протипожежна (Миронюк В.С.).
Вчасно та якісно проводились заходи з питань цивільного захисту в
Вищому професійному училищі, локомотивному депо, філія «Жмеринський
молокозавод» ПрАТ Тернопільський «Молокозавод», закладах освіти міста.
Згідно плану проводились навчання посадових осіб у сфері цивільного захисту в
Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Вінницької області та міському навчально-консультативному пункті.
Не дивлячись на ряд позитивних зрушень в вирішенні цих питань, ще
залишається багато недоліків і невирішених питань на підприємствах,
установах, організаціях, деяких спеціалізованих службах міста, вирішення яких
буде пріоритетним у 2016 році.
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2013 року
№ 5403-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року
№ 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного
захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року
№ 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2015 роках технічної

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільного захисту)» (із
змінами), з метою забезпечення підвищення готовності органів управління і сил
системи цивільного захисту
до дій в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій міста від надзвичайних
ситуацій мирного часу та в особливий період, керуючись ст.42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»:
І.Основні зусилля зосередити на:
1.1 .Забезпеченні стійкого функціонування міської територіальної
підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру і підвищенні її ролі у сфері
загальнодержавної безпеки відповідно до Положення про міську ланку
територіальної підсистеми.

1.2.
Проведенні ефективних превентивних заходів у сфері щодо захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності
завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей.

1.3.
Продовженні формування міського та об’єктових матеріальни
резервів в обсягах, що забезпечать проведення невідкладних робіт, пов’язаних із
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, недопущенні зменшення їх обсягів.
1.4.
Подальшому вдосконаленні системи інформування та запровадженні
місті вимог Регламенту інформаційної взаємодії при виникненні надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру, їх ліквідації та мінімізації
наслідків.
І.З.Удосконаленні діяльності з прогнозування вірогідності виникнення
надзвичайних ситуацій, їх оперативного та детального аналізу з висвітленням
причин виникнення.
1.б.Підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації керівних кадрів і
фахівців у сфері цивільного захисту, навчанні органів управління, сил
цивільного захисту і населення до дій в умовах загрози та виникнення
можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а
також пов’язаних з можливими терористичними проявами.

1.7.
Продовженні роботи зі створення та підтримання в готовності д
використання технічних засобів системи оповіщення цивільного захисту,
систематичній перевірці їх готовності з доведенням відповідної інформації до
населення.
1.8. Ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.
1.9. Забезпеченні безпеки населення, яке мешкає в зонах можливого
хімічного забруднення від хімічно-небезпечних об’єктів, проходження залізниці
та автомобільних шляхів, по яких здійснюється перевезення небезпечних
вантажів.

1.10.
Попередженні загибелі людей на пожежах, на водних об’єктах т
профілактиці дорожньо-транспортних подій.

1.11 .Попередженні виникнення гострих інфекційних захворювань серед
сільськогосподарських тварин та птахів.

1.12.
Подальпіому розвитку, вдосконаленню форм і методів робот
спеціалізованих служб цивільного захисту, покращенню їх матеріально
технічного забезпечення.

1.13.
Ефективній підготовці до проведення командно-штабного навчанн
цивільного захисту.

1.
И.Завершення проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту відповідно до вимог та заходів розпорядження Кабінету
міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1473 - р «Про підготовку та
проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту» (із змінами).

2.
ДОСЯГТИ реальних позитивних кінцевих результатів з основних
напрямків діяльності цивільного захисту міста у 2016 році, визначивши
такі основні завдання.

2.1.
Керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності й господарювання:

2.1.1.
Вжити конкретних дієврїх заходів щодо запобігання виникненню
найбільш вірогідних для міста, підприємств надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру шляхом завчасного проведення
комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт.
2.1.2.3абезпечити
реальне накопичення матеріальних резервів для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру і контроль за використанням цих резервів за призначенням.
2.1.3.Продовжити роботу щодо укладення договорів із підприємствами виробниками, установами і організаціями незалежно від форм власності про
збереження ними певних видів матеріально-технічних цінностей відповідно до
затвердженої номенклатури, які призначені для використання при ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, з наступним відшкодуванням їх вартості у
визначений термін за рахунок резервних фондів міського бюджету.
2.1.4.0рганізувати проведення перевірок на об’єктах шодо наявності
порядку збереження матеріальних резервів на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.1.5.
Не допускати включення захисних споруд цивільного захисту до
статутних фондів підприємств, установ і організацій.
2.1.6. Вишукати можливість виділення у 2016 році з міського бюджету
коштів на підтримання у належному стані захисних споруд цивільного захисту,
шо знаходяться на балансі підприємств, установ і організацій комунальної
власності.

2.1.7.
Розглядати питання про стан захисних споруд цивільного захисту та
їх готовності до використання за призначенням один раз у півріччя на засіданнях
комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

2.1.8.
Покращити фінансування заходів із цивільного захисту за рахуно
міського бюджету, а також коштів підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності й підпорядкування. Вживати конкретних практичних заходів
щодо стабільного функціонування систем життєзабезпечення.

2.1.9.
Передбачити необхідні кошти та посилити контроль за реалізацією
заходів Програми модернізації (ліквідації) аварійно-небезпечних будівель і
споруд розташованих на території міста.
2.1.10.3абезпечити виконання ст.6 Закону України «Про об’єкти
підвищеної небезпеки», що стосується повноважень виконавчого комітету
міської ради у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.

2.1.11.
Встановити контроль за розробленням й складанням декларацій
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.
2.1.12.
Не допустити виникнення інфекційних захворювань
порушення вимог до порядку питного водопостачання та водовідведення.
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2.1.13.
Продовжити роботу щодо удосконалення організаційної
інформаційної взаємодії органів управління цивільного захисту при запобіганні
чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підвищення оперативності
аварійно-відновлювальних робіт та зменшення витрат на ліквідацію та усунення
наслідків надзвичайних ситуацій.
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2.1.14.

ВЖИТИ заходів щодо підвищення рівня підготовки сил і готовност
засобів цивільного захисту, що залучаються до робіт в умовах радіаційного та
хімічного зараження територій.

2.1.15.Забезпечити готовність до дій за призначенням пунктів видачі
засобів індивідуального захисту з терміном видачі їх протягом однієї доби.

2.1.16.
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
19.08.02 № 1200 «Про затвердження порядку забезпечення населення і
особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного
захисту» забезпечити номерні пости радіаційного та хімічного спостереження
приладами радіаційної та хімічної розвідки і до 01.05.2016 р. провести державну
повірку приладів радіаційної розвідки.

2.1.17.
Уточнити до кінця І кварталу 2016 року класифікацію об'єктів
хімічної небезпеки.
2.1.18. Сприяти в створенні умов для надання населенню можливості
придбання засобів індивідуального захисту і приладів радіаційного та хімічного
контролю в особисте користування через торгівельну мережу.
2.1.19.3абезпечити оперативне та адекватне реагування щодо мінімізації
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, своєчасне надання
встановлених обсягів медичної допомоги постраждалому населенню, а також
підтримання його санітарно-епідеміологічного благополуччя у зонах
надзвичайних ситуацій.
2.1.20.До кінця І кварталу 2016 року уточнити плани евакуації та
забезпечити постійну готовність сил і засобів цивільного захисту до евакуації

населення, узгодити заходи та строки її проведення у планах роботи
евакуаційних комісій та інших евакуаційних органів.

2.1.21.
Проводити один раз у два місяці тренування з оповіщення членів
евакуаційних комісій та інших евакоорганів.

2.1.22.
Планувати підготовку з цивільного захисту підпорядкованих ланок
та здійснювати її виконання на підставі цього розпорядження і реальної оцінки
стану справ у зазначеній сфері.
2.1.23.Забезпечити безумовне виконання наказу начальника цивільного
захисту, голови обласної державної адміністрації від 19.10.04 № 40 «Про
організацію інформаційної взаємодії в межах обласної підсистеми єдиної
системи цивільного захисту населення і територій при виникненні надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру, їх ліквідації та мінімізації
наслідків», підтримувати тісну взаємодію із засобами масової інформації,
оцеративно, достовірно та своєчасно інформувати населення про стан його
захисту та територій від надзвичайних ситуацій, а також про заходи, що
впливають на забезпечення їх безпеки.

2.2.
Спеціалізованим службам цивільного захисту міста (управлінням
відділам виконкому міської ради, підрозділам міністерств та відомств
України у м. Жмеринка, галузевим підприємствам, установам і
організаціям), зокрема:
2.2.1. Спеціалізованій службі зв’язку і оповіщення - станційнолінійній дільниці № З м. Жмеринка районного центру телекомунікацій
№ 243 м. Шаргород (Онищуку С.М.):
2.2.1.1.Забезпечити за замовленням виконавчого комітету Жмеринської
міської ради своєчасне надання каналів зв’язку для здійснення заходів
цивільного захисту, пов’язаних з її підготовкою та діяльністю в мирний час та
особливий період, а також у разі можливих терористичних та диверсійних
проявів.

2.2.1.2.
Сприяти всебічному вдосконаленню системи зв’язку та оповіщення
цивільного захисту на основі цифрових каналів із використанням новітніх
технологій.

2.2.1.3.
Вжити заходів щодо подальшого розширення можливостей
оповіщення населення за рахунок використання нових телевізійних каналів і
радіоканалів ультракороткохвильового діапазону.

2.2.2. Спеціалізованій службі енергетики - структурній одиниці
«Жмеринські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго» ( Носач О.М.)
2.2.2.1.
Підвищити готовність служби до проведення аварійно
відновлювальних робіт на електромережах в осередках ураження та зонах
стихійного лиха, а також до забезпечення електроосвітленням у районах
проведення рятувальних та відновлювальних робіт.

2.2.2.2.
Продовжити накопичення аварійного запасу матеріальних засобів
для ліквідації можливих аварій в електричних мережах.

2.2.3.Медичній спеціалізованій службі - відділу охорони здоров’я
райдержадміністрації
(Ярмоленко О.М.),
міськрайонному
управлінню ГУ Держсанепідемслужби у Вінницькій області (Бренгач Л.З.)

2.2.3.1.
Переглянути функціональні структури (органи управління
спеціальні формування і заклади, мобільні сили екстреної медичної допомоги
тощо) Державної системи медичного реагування на надзвичайні ситуації у
мирний час та в особливий період.

2.2.3.2.
Продовжити створення міського резерву медикаментів та виробів
медичного призначення для
запобігання та ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайних ситуацій з розрахунку на 35 тисяч чоловік населення.

2.2.3.3.
Продовжити розробку програми розвитку й удосконалення
функціонування відомчих установ (лабораторій), віднесених до мережі
спостереження та лабораторного контролю на території міста.
2.2.3.4.3абезпечити постійний санітарно-епідеміологічний контроль за
виробничими процесами на об’єктах епідемічного ризику.

2.2.3.5.
Постійно проводити перевірки об’єктів господарської діяльності, на
яких знаходяться джерела іонізуючого випромінювання. Вживати дієвих заходів
щодо утилізації джерел, які не використовуються у виробництві.

2.2.3.6.
Підтримувати на належному рівні та у готовності до використання
за призначенням створений запас реактивів, живильних середовищ,
дезинфекційних засобів на випадок ускладнення епідеміологічної обстановки
при виникненні надзвичайних ситуацій.
2.2.4.Комунально-технічній спеціалізованій службі — управлінню
житлово-комунального господарства міської ради (Романюк О.М.)

2.2.4.1.
Підвищити готовність служби до проведення аварійно
відновлювальних робіт в зонах стихійного лиха та у районах проведення
рятувальних та відновлювальнріх робіт.
2.2.4.2.
Впроваджувати
спрямовані
на
підвищення
життєзабезпечення.

сучасні інженерно-технічні та інщі заходи
стійкості
функціонування
об’єктів

2.2.4.3.Забезпечити стале функціонування дорожнього комплексу,
зменшення витрат та збитків від аварій, катастроф та стихійних лих, організації
проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на автодорогах та
мостах у районах виникнення надзвичайних ситуацій, забезпеченні безпечного
руху автотранспорту.
2.2.5.Інженерній спеціалізованій службі - управлінню містобудування
та архітектури міської ради (Шаплавський Ю.С.)
2.2.5.1.Основні зусилля зосередити на збереженні існуючого фонду
захисних споруд, їх технічного стану. Здійснювати облік захисних споруд,
джерел водопостачання. Забезпечити виконання інженерно-технічних заходів
цивільного захисту при будівництві нових об’єктів. Особливу увагу звертати на
експлуатацію і будівництво вибухопожежонебезпечних об’єктів.

2.2.6.
Спеціалізованій службі охорони громадського порядку
Жмеринський відділ поліції ГУ національної поліції у Вінницькій області
(Німак В.П.)

-

2.2.6.1.Забезпечити готовність органів управління і сил, підпорядкованих
начальнику служби, щодо охорони громадського порядку, безпеки дорожнього
руху, охорони матеріальних і культурних цінностей, районів та осередків
можливих аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій, а також районів
виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.
2.2.6.2.Продовжувати підготовку сил підпорядкованих начальнику служби
до дій в умовах радіоактивного та хімічного забруднення місцевості.

2.2.7.
Спеціалізованій службі матеріального забезпечення - управлінню
економіки міської ради (Коновал А.Р.):
2.2.7.1.Забезпечити створення, поповнення та накопичення матеріальних
ресурсів на міському та об’єктовому рівнях для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і використання
цих резервів за призначенням.
2.2.7.2.
З метою створення місцевого матеріального резерву укласти
договори з підприємствами-виробниками, установами і організаціями про
зберігання ними певного виду продукції відповідно до затвердженої
номенклатури, яка може бути використана для ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, з наступним відшкодуванням її вартості у визначені терміни за
рахунок резервного фонду міського бюджету.

2.2.8.
Спеціалізованій службі торгівлі і харчування - відділ
регуляторної політики та підприємництва управління економіки міської
ради (Янішевська О.В.).

2.2.8.1.
Посилити контроль за забезпеченням формувань служби торгівлі і
харчування польовими кухнями з розрахунку мінімальної потреби на один
пересувний пункт харчування.
2.2.8.2. Організувати контроль за ходом укладання договорів з приватними
підприємцями торгівельної
мережі щодо комплектування персоналом
пересувних пунктів міської спеціалізованої служби торгівлі і харчування.
2.2.9.Спеціалізованій службі
ІШ«Діліжанс» (Мироненко Г.В.)

транспортного

забезпечення

-

2.2.9.1.
Розробити до кінця І кварталу 2016 року порядок залучення
автомобільного транспорту незалежно від форми власності до виконання
евакуаційних заходів в особливий період та мирний час за видами надзвичайних
ситуацій.

2.2.9.2.
Визначити до кінця І кварталу 2016 року можливості транспорту,
що виділяється на всі види надзвичайних ситуацій, з урахуванням коефіцієнтів
щодо технічної готовності.

2.2.10.
Протипожежній спеціалізованій службі - Жмеринський сектор
ГУ ДСНС України у Вінницькій області ( Миронюку Й.С.)
2,2.10.1.Забезпечити проведення запобіжних заходів з питань захисту
населення та об’єктів економіки від пожеж, а також постійну готовність
Жмеринського сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області в місті до дій за
призначенням.
2.2.10.2.
Провести комплекс практичних
зміцнення протипожежного стану об’єктів міста.

заходів,

спрямованих

на

2.2.10.3.
Продовжити перевірки протипожежного стану об’єктів, що
будуються. Призупиняти будівельно-монтажні роботи на новобудовах, які
будуються без відповідних проектів або за проектами, що не отримали
позитивних висновків стосовно пожежної безпеки.

2.2.10.4.
Продовжити роботу, спрямовану на суттєве покращення
вдосконалення та оновлення матеріально-технічного оснащення Жмеринського
сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
2.2.10.5.Організувати спільно з відділом з питань цивільного захисту міста,
із залученням необхідних відділів (управлінь), установ і організацій нагляд і
контроль у сфері цивільного захисту населення і територій.
2.2.10.6.Продовжити роботу щодо створення підрозділів місцевої
пожежної охорони, постійно здійснювати контроль за їх забезпеченням
спеціальною технікою, рятувальними пристроями, сучасними засобами
пожежогасіння та пально-мастильними матеріалами у повному обсязі.
2.2.11. Управлінню освіти міської ради (Сьомаш С.В.):
2.2.11.1.Забезпечити разом із відділом з питань цивільного захисту та
Жмеринським сектором ГУ ДСНС України у Вінницькій області дієвий
контроль за роботою навчальних закладів щодо запровадження ними новітніх
технологій та якості навчання з нормативних дисциплін «Захист вітчизни» та
«Основи здоров’я ».
2.2.11.2. Активізувати роботу пов’язану з удосконаленням системи
позашкільної освіти, зокрема, функціонуванням клубів рятувальної справи та
проведення змагань у межах всеукраїнського дитячого руху «Школа безпеки».
2.2.12. Інспектору відділу з питань цивільного захисту міської ради
(Захарчук М.В.):
2.2.12.1.Забезпечити координацію діяльності органів управління та сил
щодо безумовного виконання основних завдань з підготовки цивільного захисту
міста.

2.2.12.2.
Планувати у ході навчань та тренувань відпрацювання дій в
умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних із терористичними проявами в місцях
перебування значної кількості людей (лікарні, вокзали, школи, заклади культури
і Т.І.).

2.2.12.3.Організувати підтримання у постійній готовності до роботи
запасного пункту управління міськвиконкому.

2.2.13.3асобам масової інформації:

/

2.2.13.1.Передбачити інформування населення про заходи, які проводяться
в державі, області і місті, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, спрямованих на розвиток громадської
свідомості щодо власної та колективної безпеки, безпеки життєдіяльності для
дітей дошкільного віку, учнів і студентів.
2.2.13.2.3абезпечити за допомогою засобів інформації утвердження у
суспільній свідомості такого екологічного та техногенного мислення, особистої
та колективної поведінки, які робили б неможливим виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного характеру, пов’язаних із людською діяльністю, сприяли
швидкій, з мінімальними втратами, ліквідації їх наслідків та навчали певному
передбаченню подій, які можуть виникнути.
2.2.13.3.Сприяти висвітленню діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення
функціонування системи захисту населення й здійснення заходів щодо
запобігання та локалізації аварій, катастроф, зменшення збитків від стихійного
лиха, інформування населення щодо правил поведінки в екстремальних
ситуаціях і надання допомоги постраждалим.
3.Затвердити План основних заходів з підготовки цивільного захисту міста
Жмеринка у 2016 році (додається).
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покл^ти на першого
заступника міського голови Півнюка О.В.
^
Міський голова, начальник ЦЗ
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