
ýодаток З

ло Органiзацiйно-метOдр{чних вказiвок
з пiдготоtsки FIаселеЕIня Кам'янка*
Бузьког,о райсlну Львiвсr.ксэj" областi дс
дiй у надзвичайних ситуацiях на 2019 piK

шрогрАмА.
дOдаткOtsоТ шiдготt}вки з техкФгеrrноТ безпеки шрацiвниКiВ

обОсктiв шiдвищеноТ небезпеки

t-За гал bнi полоясед}ця

1 " 1 . i_{я Програма розроблена вiдгtовiдно до Порядку здiйснеFIня навчаНня

Fiаселення дiяпд у надзвичайних ситуачiялх, затвердженOгLl т}остановою Кабiне"гУ

IИiHicTpiB УкраТни вiд 2б.06.20iЗ Ns 444,
Процпама ма€ иа MeTi поглиблення та рOзширення знань стt;совнС}

нормативних aKTiB з ;литань техногеннол безпеки, джерел небезПеки (СПОРУДа,

обладнання. технOjIсгiчний процес тощо), tLo за певi{их rэбс,гавин мс,яi,YтЬ

спричинити виник}tення Нс gа об'сктi пiдвиrценот небезпеки ,l,a ь*,ебезгrечних

речови}i, шо ti].tт,оl,овляiотъся. I{е]эерtlб.tякl,: ься
,г}]анспtli}туtс)ться r;a itого т,еритtlпiil,

зберiга*отъся чи

2.,2" Зtлiст,rlьц i{o;ia-r,KoBoT ltiдt,о,гriвкlт rл,оацiвнрiк!в о(i't--к,гii:] Iii,li.lpiltietl+i

небе:_зllекiт i:.

с.rTBtiM;]ti t[1l ilраlliвttиками ITd ocHoBi базовоТ lraI,a,ITb}i{_iT ":ц c:l i*; liПJlT.tl*i

глiдt-сir,овкtт ;-it-il{ГtT}iФittiX зFIанЬ шIOдо tэсобллtвост,ей ,г;:л l]i]p1!-Jl(,ir дiit з;r li;{JHOl',1

,ltэна.лiзаrlil i ;,iкtзiдаitiТ аварiйних си,гчацiЙ l аварiЙ tj vl\,1t,\B?ix, }i?i,j_t-:iiJi,{i-lilЙl+itЗ

ситуацiii :.ехltогlэнногi_l хара_ктеру. якi Ivli)xi,yT,b ви}iр;lкtiч,гl] Hij- tliэ't l,,l; i}t]ri}.,(rЗЧi; r

х {}paк,j,cpy йог r_l itсбе зл i, r<lt ;

Had1,,,l-T,T {ipзii,г.tliatj}iХ jjaBi4ltC}K л]iсдо KOpLtC1",iit&FlHя,гextTiti[ii,llvтi,i Зiэ.сilба;ttl,t

irварiлiшrз-Р.Сl'ЧFrаJiЬГ{Их poi-iiT 1,:t за-ссlбаiчtrt ЗД,Хi,,t{J'l';ll, *З;З.t,:РЛСt,ЛiТ 'l i:il;itt'rqij

iзLIкO}Jавtц-ями ргlбi,т, i,* lзllбе:зпече}t]{ЯNl BJ.1|"{trг'r,exiritcll fiсзп*lrli 'Г;_t i,t:;i,i]iji,{ttli ::epllli:i'

цOilСt},{{}{,r.i lttзгеlilti",-rиМ В .,NIoBax наill]Rичайнlт;t l.Jl.т,]",,;3цii--l л'*"(i{{..lГgI{i{i}i'i_'i чi1;]ак,Ееl,ъ\,"

I н.-ýДщ; :t а ý р-а € ц ц ц - 
э L{ цд "Laýll i цi_L" з аý, цsшж*Ltijl

Z.i, lЗit ре,зi,iiIrтi,l,i],,,,!li навча}il-iя IIfpCoнai.il tl6'cKT,;; lti;tBиltI,*'гiilT

Ii()BPl }J el{ .ý,rl;]]€iТK|l5{ i.

а} зжят,ж;

- ;:;л-лr;,зrii lлеfiе:зirечt-li tракт,ори ilб'cKTa. Iir-it'я,,,i.,,i{i ,,t iii;r;: iri,ipofri':i,i'lit*ll

:iiх-гlьtТiсlкl iфiзrrко-'чiьriчrтi ,га vpax(at{}iji l]jliJL:,jitrзqlt; ii tieele,;tl*t,i}il,_i.X Petji}tЭiiii.l.
п,tок_циti;тлi :{apali,i,fjp i 1,litciп: аб Тх п;lояt,,iв. i-1,1ocoбll 1 11 .'];]{fiбii 'lапобiг'аl,ТltЯ

цOжЁ}Iiзь{, LilliliVха}д. ,lt.;r;c;ili xiT персона.il}l пllлl Т;,,: tзtтя.r;tснеilr:i:

* хiOрl.,.iа,гивнO-гtравсlнi ill ,гtJ i ilt,,,pbta.,i,i4ia!jt{}-,i{:;,;Ei,liri .1с,\_1 \i{.iiliii, аl;i

небезпекlт

tsL-гilнOвJIF,;к}l,ь пOряд()к iпрrанlt.,rа l,}IdKoHaHtrя;l*fii'l i;;,t ;;Г:'t,,1.1i,



- правила, норми i стандарти техногенноi безпеки у сферi цивiльного
ЗаХисry на пiдприсмствах, в органiзацiях, установах та на небезпечних
територiях;

- змiст (в обсязi, що його стосусться) планiв локалiзацiТ i лiквiдацiТ
аварiЙних ситуацiЙ i аварiй для кожного об'екта пiдвищеноi небезпеки, який
експлуатуеться або планують експлуатувати;

- спецiальнi заходи протиаварiйного захисту вiдповiдно до локалiзацii i
лiквiдацiТ аварiйних ситуацiй i аварiй;

- можливостi та порядок застосування автоматизованих систем раннього
виявлення надзвич айних ситуацiй та оповiщення;

- порядок iнформування оргДнiв виконавчоТ влади та органiв мiсцевого
СаМоВряДування про Bci небезпеки, якi встановленi в процесi аналiзу небезпеки
пРОцесiв виробництва, та об'екти, якi можуть опинитися у прогнозованих зонах
наДЗВичаЙних ситуацiЙ, надавати iM результати виконаного аналiзу небезпеки;

- обов'язки та порядок дiй працiвникiв об'скта пiд час аварii, катастрофи
вiдповiдно до планiв локалiзацiТ i лiквiдацiТ аварiйних
об'сктi пiдвищеноТ небезпекl.t та планiв взаешrодiТ
надзвичайноТ ситуацiТ на iнших об'сктах i терlлторiях;

- заходи шодо сприяння лроведенню на об'сктi
l!я,I,увальних та iнших невiдкладних робiт;

- приЙоми запобiгання терористичному акту та порядок дiй в умовах його
загрози або здiйснення;

- порядок органiзацii навчаннrI персоналу до дiй у разi виникнення
аварiЙних ситуацiй та аварiй i його атестацiТ з питань техногенноi безпеки;

- методи формування психологiчноi стiйкостi до стресового впливу
факторiв надзвичайних ситуацiй.

б) вмiти:

- ВиЗнаЧати небезпечнi фактори та дотримуватись вимог правил безгtеки
пiд час проведення аварiйно-рятуваIIьних робiт;

" виробництва та- чiтко дотримуватись вимог технологiчноТ документацii
за.ходiв технiки безпеки для запобiгання аварiям на об'ектi, що мOжуть
призвести до виникнення надзвичайноi ситуацii;

- органiзовувати i здiЙснювати виробничий контроль за дотриманням
вимог щодо забезпечення техногенноi безпеки;

- проводити iдентифiкацiю, розробляти декларацiю безпеки об'екта та
планiв локалiзацiТ i лiквiдацii аварiйних ситуацiй i аварiй вiдповiдно до
Законодавчих та iнших нормативно-правових aKTiB у сферi цивiльного захисту;

- здiйснювати постiйний аналiз небезпеки процесiв виробництва;
- органiзовувати .заходи цдодо захисту персон€lJIу вiд шкiдливого впливу

надзвичайних ситуатliй техногенного та природного характеру;
- у разi виникнення аварiI чiтко дiяти за сигнаJIами оповiщення,

Виконувати особистi обов'язки за посадою вiдповiдно до виду загрози та планiв
локалiзацii i лiквiдацii аварiй на об'ектi пiдвищенот небезпеки;

ситуацiй i аварiй на

у разi виникненнrI

пiдвищеноТ небезп9ки



- брати }часть \ провеJеннi робiт з лока-цiзацiт i лiквiдацii аварiй, якщо цене заборонено керiвникоь,r робiт з лiквiдацiТ aBapiT;

у зонах
вживати заходiв щодо
можливого ураженнrI,

захисту життя i здоров'я населення, яке проживас
у разi аварiй на об'ектi пiдвищеноi небез.rъп".

3.1. Вiдповiда-шьнiсть за пiдготовку працiвникiв об'ектiвнебезпеки несутъ керiвники .riд.rрисмсrц уiu"о", органiзацiй,типовот програми розробляютъ i затверджують навчальнi

пiдвищеноТ
якi на базi

програми з

пlдроздlлlв з питань
цивiльного захисry

урахуваннямурахуванням конкретних виробничих умов i вiдповiдних iM чиннихнормативно-правових aKTiB у сферi цивiльного захисту населення i територiйвiд надзвичайних ситуацiй.

. Безпосереднiми органiзаторами навчання с керiвники
цивiльного захисту або штатнi (позаштатнi) особи з питанъ
пiдприемств, установ, органiзацiй.'

з-2. Заняття У навч€шьних |рупах проводять керiвники структурнихпiдроздiлiв, позаштатних спецiалiзйн"r. 
"пу*б 

i формувань на навчztJIьно-тренувЕLлънiй базi об'сктiв пiдвищеноi небезпеки, державних чи комун€lJIьнихаварiйно-рятув€Lльних служб, що обслуговують цi пiдприемст"ц ;;;;;;;,органiзацiТ.

керiвники Bcix навчЕuIьних |руп, а також фахiвцi формуванъ цивiльногозахисту, ЩО З€Lл)л{аютьсЯ до проведення робiт з дегазацiТ, д"закЬивацii територiйта органiзовуютъ i проводять хiмiко-дозиметричний контролъ, попередньопроходять навчання У Навчалъно-методичному центрi цивiльного захисту табезпеки життедiяльностi Львiвсъкоi областi. 
J ---^^rr *"-"'- 

,

Bci заняттЯ повиннi проводитись, В основному, практично звiдпрацюваннJIм вiдповiдних нормативiв i в умовах обстановки, яка можескластиСь на об'ектi В результатi стихiЙного лиха, аварiй, катастроф, ураження,терористичного акту.

тема 1. Правила техногеннот безпеки у сферi цивiльного захисф ,uПiДПРИеМСТВаХ, В ОРГанiзацiях, установах та на 
"еб.з.rеоних 

територig;^^^--;, 
^"l

OcHoBHi обов'язкИ керiвникiВ i посадових осiб об'сктiв у сферi,:,,-:т:*::::З"'ки, ВикОнаннЯ основних вимог техногенноТ безпепй у .ф"ii
_ -., JiJlьного захисту.

робiт.

тема 2. Лiквiдацiя наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.
Органiзацiя i проведення аварiйно-рятув-"""" та iнших невiдкладних

тqща: Прилади дозиметричного та хiмiчного
Ix цласифiкацiя та порядок роботи з ними.

контролю.



тема 4, Забезпечення стiйкостi роботи пiдпрлrсмства у надзвичайших
ситуацiях.

оцiнка iнженерного захисту суб'ектiв господарювання.
тема 5, Оперативне оповiщення персонitлу об'ектiв i населення провиникнеНня абО загрозУ виникнення аварiйних ситуацiй i аварiй.
Порядок створення, призначення та буiова ,ro*ui""oT (об'ектовоi)

системИ оповiщення. Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацiй.
Органiзацiя роботи диспетчерськоi' служби.

Тема 6, Порядок розроблення планiв локалiзацii i лiквiдацii наслiдкiв
аварiй, вимоги до ik складу, змiсту та форми.

Тема 7, Створення, збереження i рацiоналъне використання матерiальних
pecypciB, необхiдних для запобiгання надзвичайним ситуацiям.

НоменкЛатура та обсяги резерву об'ектового рiвня суб'скта
господаРювання. ЗабезпеЧення засобами радiацiйного та хiмiчного .Ь"r.rу,
порядок ik зберiгання та видачi.

Тема 8, Монiторинг i прогнозування обстановки пiд час аварiй на
радiацiйно небезпечних об'ектах.

OcHoBHi параметрИ прИ оцiнюваннi радiацiйноi обстановки. Оцiнка
РаДiаЦiЙНОТ ОбСТаНовки при авфiях на об,ектах urоr"оi 

--;;;Й;;;;.
,щезактивацiя та профiлактика радiацiйних уражень.

Тема 9, М_онiТоринГ i прогнозування обстановки пiд час aBapii на хiмiчно
небезпечному об'ектi.

термiни i визначення при оцiнюваннi хiмiчнот обстановки. Небезпечнiхiмiчнi речовини. Оцiнка хiмiчноi обстановки пiд час аварiй на хiмiчно
небезпеЧних об'сктах. Органiзацiя робiт з дегазацii. Речовини та розчини, якiвикористовуються для проведення робiт з дегазацii.

Тема 10. Прогнозування обстановки пiд час аварiй на пiдприемствах
iз пожежонебезпечними технологiями.

OcHoBHi поняття i критерiТ оцiнювання пожежноi
прогнозування зони теплового випромiнювання пiд
засоби пожежогасiння.

V. Реком ований пе к HODM

1. Кодекс цивiльного захисту Украiни.
2, Постанова кмУ вiд 27.09.20т7 J\b 7з3 оПро затвердження Положення про
органiзацiю оповiщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
сиryацiй та зв'язку у сферi цивiльного захисry>.
З. Постанова кМУ вiд 24.Оз.2004 J\b зЪв <Про затвердження Порядку
класифiкацiТ надзвичайних ситуацiй за ik рiвнями>>.4. Постанова кмУ вiд 26.06.20тЗ J\b 444 пПро затвердження Порядку
здiйснення навчання населення дiям у надзвичайних ситуацirю>.
5, Постанова кмУ вiд 09.10.2013 J\ъ б16 <Про затвердження Положення про
лобровiльнi формування цивiльного захисту>>.
6- Постанова кмУ вiд 09.10.201з, }lb 787 <Про затвердження Порядку
утворення, завдання та функцii формувань цивiльного захисту)).

обстановки. Методика
час пожежi. Первиннi



10.

7. Постанова KN{Y Bi: 30.10.]013 Л9 841
проведення евакуацiТ r,, разi загрози виникнення

пПро затвердження Порядку
або виникненнJI надзвичайних

ситуацiй>>.

8. Постанова КМУ вiд 09.01.2014 Ns 11 <Про затвердження Положення про
едину державну систему цивiльного захисту).
9. Наказ МНС Украiни вiд 16.|2.2002 Ns ЗЗ0 кПро затвердженнJI IнструкцiТ з
трив€uIого зберiгання засобiв радiацiйного та хiмiчного захисту>).

Наказ мвс Украiни вiдlU. 11аказ vlбU украlни вlд Uy.UI.ZUIб J\9 )/у (rrpo затвердження вимог
питань використання та облiку фо*rду захисних споруд цивiльного захисту>.

09.07.2018 J& 579 uПро

1l. Наказ МВС УкраiЪи вiд 05.11.2018 J\Ъ 879 <Про затвердження Правил
техногенноi безпеки>>.

12. Наказ МНС УкраiЪи вiд l6.07.2009 Ns 494 <Про затвердження Методичних
рекомендацiй щодо розроблення планiв цивiльного захисту пiдприсмств,
установ, органiзацiй на особливий перiор.
13. Наказ МНС Украiни вiд 17.06.201'0 Jф 472 <Про затвердженнrI Методичних

рекомендацiй щодо роботи пунктiв видачi населенню та особовому складу
невоснiзованих формувань засобiв радiацiйного i хiмiчного захисту>.
14. Наказ ДСНС Украiни вiд 2З.OЗ.2015 М 167 <Про затвердження Методичних

рекомендацiй щодо пiдготовки населення до дiй в умовах загрози або вчЙнення
терористичного акry).
15. Наказ МОЗ УкраiЪи вiд lб.06.2014 J\Ъ 398 <Про затвердження порядкiв
надання домедичноТ допомоги особам при невiдкладних станах),
зареестрований у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 07.07.20|4 заNs 750125527 .

1б. Наказ МВС УкраТни вiд З1.01.2015 Ns 113 <Про затвердження Примiрного
положення про формування цивiльного захисту)>.

Завiдувач спектору
з питань цивiльного захисту
Кам О янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii ,r/ о.В. Хаба


