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КАМ,ЯНКА-Б УЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АЛ\4IНIС ТРАЦIЯ

Про поряdок орzанiзацii
раdiацiйноzо i хiлtiчноzо
зажuсmу населення mа
mерumорiй в районi

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраiЪИ пПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацiii>,
вiдповiдно до вимог Кодексу цивiлъного захисту Украiъи, Полож."r" .rро
единУ державнУ систему цивiльного захисту, затвердженого постановоIо
КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд 09 сiчня 20|4 року J\ъ 11, <Примiрного перелiку
документiв з питань цивiльного захисту, що розробляютъся центр€tльними i
мiсцевими органами виконавчот влади, органами мiсцевого самоврядування,
суб'ектамИ господаРювання)), затвердженого наказом [ержавноТ Ьлужби
УкраТни з надзВичайних сиryацiй вiд |2 липнrI 2016 року J\9 335,
розпорядження Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiт вiд24 лютого 20|7
року J\Ъ 130/0/5_17, з меТою забезпечення радiацiйного i хiмiчного захисту
населення та територiй в районi вiд надзвичайних ситуацiй та подальшого
пiдвищення ефективностi функцiонування Кам'янка-БузькоТ районноТ ланки
територiальноi пiдсистеми Сдс L{з Львiвсъкот областi:

1. ЗатвердитИ склаД розрахуНково-анаJIiтичноi групи згiдно додатку
(лодаток 1). Закрiпити за розрахунково-ан€шiтичною групою визначенi пости
радiацiйНого та хiмiчного спостереження районноТ постiйно дiючоi мережi
спостереженнЯ i лабораторного контролю (додаток 2), а також установи
постiйно дiючоi мережi сilостерещення i лабораторного контрGлю, за
забрудненням навколишнього природного середовища радiоактивними,
отруйними речовинами та бактерiальними (бiологiчними) засобами Кам'янка-
Бузького району (додаток З).

2. ЗатвеРдитИ Методичнi рекомендацiТ щодо скJIадання перелiку суб'ектiв
господаРювання, на якиХ обладнуються мiсця для проведення caHiTapHoT
обробки населення та спецiалъноi обробки одягу, майна i транспорту, щ0
додаються (додаток 4).

у яких обладнаються мiсця для проведення caHiTapHoT обробки наоелення та
спецiальноТ обробки.одягу, майна i транспорту.

4. Затвердити положення про розрахунково-анаJIiтичну групу Кам'янка*
БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ.

5. СектоРу з питаНь цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ (О. Хаба):,



5.1. Забезпечити постiйну готовнiсть до проведення спостереження та
дослiдження забруднення навколиrIтнього природного середовища, здiйснення
збору, обробки, передачi та збереження iнформацiТ про стан радiацiйноТ i
хiмiчноi обстановки i сприяти удоскон€шенню iT матерiальноi бази.

5.2. Органiзувати систематичну спецiалъну пiдготовлу персоналу
лабораторiй, постiв радiацiйного i хiмiчного спостереження та розрахунково-
аналiтичних груп.
. 5.З. Забезпечити введення в
захисту при yMoBi радiоактивного
положенням.

дiю вiдповiдного режиму
забруднення згiдно iз

радiацiйного
затвердженим

6. Органам мiсцевого самоврядування району:
6.1. Провести перевiрку кушових пунктiв видачi засобiв радiацiйного i

хiмiчного захисту для забезпечення населення засобами радiацiйного i
хiмiчного захисту на адмiнiстративних територiях району.

6.2. Вжити заходiв щодо утворення на пiдприемствах, установах та
органiзацiях об'сктових пунктiв видачi засобiв радiацiйного i хiмiчного
захисту.

б.3. Забезпечити укомплектованiсть i дiялънiстъ пунктiв видачi засобiв
радiацiйного i хiмiчного захисту вiдповiдно до Положення про пункти видачi
засобiв радiацiйного i хiмiчного захисту, затвердженого розпорядженнl{м
голови ЛьвiвськоТ обласноi державноi адмiнiстрацiТ вtд24.02.20|7 Jф130/0/5-17.

7. Визнати таким що втратило чиннiсть розпорядження голови Кам'янка-
БузькоТ районноi державноТ адмiнiстрацiТ вiд 21.03.2017 J\Ъl З2l02-08l|7 "

8. Контролъ за виконанням даного розпорядження з€tпишаIо за собою.

[Iерший заступник голови
Кам uянка-Бузькоi 

районноТ
державноТ адмiнi А.С. Вашкiвський

W
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,Щодаток 1

до розпорядження голови
Кам 'янка-БузькоТ районно
дер
вiд
Ns

склАд
розрахунково-аналiтичноi групи (РАГ)

жавноТ адмiнiстрацiТ
u//r,,Ul,fr,/Ц 20lg

l7/7tз; Zx/-l,

ioT

р.,€

чАБАн
IBaH Андрiйович

БоднЕвич
Мирослав Iванович

комАр
Володимир
Володимирович

МIЛЬЧЕНКО
Олег Борисович

можА€в
Микола
миколайович

якимtIук
Зiнаiда IBaHiBHa

Кам' я нка-БузькоТ райдержадмiпiстрацii

начапьник Кам' янка-Бузького
ГУ Щержпродспоживслужби
iHcTpyKTop РАГ (за згодою);

в.о. начапьника вiддiлу мiстобудування та
архiтектури райдержадмiнiстрацii, начаJIьник РАГ;

начапьник метеорологiчноТ станцiТ м. Кам'янка-
Бузька, технiк-метеоролог РАГ (за згодою);

районного управлiння
у Львiвськiй областi,

начilIьник групи КП <Кам'янка-Бузька apxiTeкTypнo-
планув€tльна група>>, кресляр РАГ (за згодою);

фахiвець з питань цивiльного захисту КНП
<<Кам'янка-Бузька центр€tльна
iHжeHep-xiMiK РАГ (за згодою);

раионна лiкаirня>>,

лiкар загzlпьноi гiгiсни Кам'янка-Бузького
лабораторного
мiжрайонно|о
лабораторний
обчислювач РАГ (за згодою).

вiддiлення РадехiвсьJtого
вiддiлення ДУ <<Львiвський обласний

центр МОЗ УкраТни>, ,.*iriK-

Перший заеryпник голови
райдержадмiнiстрацii -J/ 

j*b 
д.с. вашкiвський



,Щодаток 2

до розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ

"iд 
оИ, ,иьп,иr 2019 р"Ns /2 y',lc I , E//g

пЕрЕлIк
номерних постiв радiацiйного та хiмiчного спостереження районноi
постiйноi дiючоi мережi спостереження i лабораторного контролю

лъ
поста

Найменування
населеного пyнктy

ОбОскт господарськоi дiяльностi на якому
ствоDено пост

75 м. Кам'янка-Бузька Кам'янка-Бузька метеорологiчна станцiя

76 м. Кам'янка-Бузька Кам'янка-Бузъкий районний вiйськовий
KoMicapiaT

77 м. Кам'янка-Бузька ТоВ (CBICC кРоНо)

7в смт,Щобротвiр ПАТ (ДТЕК Захiденерго>> Вiдокремлений
пiдроздiл <<Добротвiрська ТЕС)>



,Щодаток З

до розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi районноi
державноТ адмi нiстрацiТ
вiд <У4> шz пJtj 20l 9 р.
у"/Vч l-а! 'а^

пЕрЕлIк
УСТанов постiйно дiючоi мережi спостереження i лабораторного контролю за

ЗабРУдненням навколишнього прирOдного середовиIца радiоактивними,
ОТРУЙними речовинами та бактерiа.пьними (бiологiчними) засобами

КамОянка-Бузького району

лъ
пост
а

Категорiя
установи

Найменування
лабораторiТ (установи),
'ii вiдомча належнiсть

Мiсце
розташуванн
я

Зона
обслуговуванн
я

79 лабораторi
я

Кам'янка-Бузьке
лабораторне вiддiлення
Радехiвського
мiжрайонного
вiддiлення ДУ
<<Львiвський обласний
лабораторний центр
МОЗ УкраiЪи>

м. Кам'янка-
Бузька

територiя

району

80 районна
лабораторi
я

Кам'янка-Бузьке
районне управлiння ГУ
Щержпродспоживслужб
и у Львiвськiй областi

м. Кам'янка-
Бузька

територlя

району



!одаток 4
до розпорядження голови
Кам'янка-БузькоТ районноi
державноi адмiнiстрацiТ

"iд 
пЦrй.{zп-И,l- 2019 р.

J\b

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIi

складання перелiку суб'сктiв

робiт щодо визначення суб'ектiв
залученими до ilрOведення caHiTapHoT

щодо складання перелiку суб'ектiв господарювання, на яких обладнуються
мiсця для проведення caHiTapHoi обробки населення та спецiальнот

обробки одягу, майна i транспорту

I. Загальнi положенЕя

1. Методичнi рекомендацiТ щодо
господарювання, на яких обладнуються мiсця дJUI проведення caHiTapHoi
обробки населення та спецiальноi обробки одягу, майна i транспорту (далi -
рекоменДацii) розробленi вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту УкраТни,
розпоряДженнЯ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪИ вiд 14 лютого 2о02 року ltэ SB-p
<про заходи щодо надання населенню санiтарно-гiгiснiчних послуг)) з метою
визначення суб'сктiв господарювання нез€шежно вiд форм власностi, що
надають санiтарно-гiгiенiчнi послуги i можуть зrшучатися до проведення
caHiTapHoТ обробки населення та спецiальноi обробки одIгу, майна i транспорту
у разi виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного
характеРу, надзвИчайниХ екологiчних ситуацiй i лiквiдацii ik наслiдкiв.

2- Рекомендацii призначенi для районнот державнот адмiнiстрачiй та
рекомендованi органам мiсцевого самоврядування, якi згiдно з вищезазначеним
розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB Украiъи повиннi цроводити роботу iз
визначення та щорiчного уточнення перелiку суб'сктiв господарювання, що
можуть бути зzLлученими до проведення caHiTapHoi обробки населення та
спецiальноТ обробки одягу, майна i транспорту.

З. лО перелiкУ суб'ектiв господарювання, що можутъ бути з€lJIученими
для проВеденнЯ caHiTapHoТ обробки населення та спецiальноi обробки Одягу,
майна i транспорту (зразок додастьсд), включаються суб'екти господарюtsання
побутовОго обслУговування населення, установи та оргаЕiзацiТ, якi мають у
сво€му складi пiдроздiли для caHiTapHoi обробки людей та одягу, у тому числi
пра-гtьнi, ла^знi, пiдприемства хiмiчноi чистки, банно-оздоровчi комплекси,
душовi павiльйони, дезiнфекцiйнi станцiт та камери лiкувально-профiлактичних
закладiв i установ, пункти мийки автомобiлiв, пересувнi поливнi автомобiлi та
авторозливнi станцii.

П. Порядок проведення
господарювання, що можуть бути
обробки населення та спецiальноi обробки одягуl майна i трансшор-гу

РоботИ з визнаЧеннЯ суб'ектiВ господаРювання, що можутъ бути
залученимИ дО проведення caHiTapHoТ обробки населення та спецiальноТ
обробки одягу, майна i транспорту, доцiлъно проводити у такiй послiдовностi:



1. Створення робочих груп, до скJIаду яких зztлучити фахiвцiв вiдповiдних
струкryрних пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, органiв мiсцевого
самоврядування, територiальних органiв MiHicTepcTB та вiдомств УкраiЪи В

областi;

2. Проведення iнвентаризацiТ
необхiдностi, з виiЪдом на об'екти;

З. Проведення аналiзу та пiдготувати висновки щодо
''-1 .
зrlлучення оо'сктlв до вказаного виду послуг з урахуванням 1х

вiдповiдним обладнанням i витратними матерiалами;

4. Укладання цивiльно-правових угод щодо надання послуг
господарювання, на яких обладнуються мiсця дJuI проведення

суб'ектiв господарювання, у разi

обробки населення та спецiальноТ обробки одягу, майна i транспорту, у яких
передбачити завдання, обсяги, строки надання послуг та норми iх оснащення
вiдповiдним обладнанням i витратними матерiалгrами;

5. Пiд час скJIадання перелiку суб'ектiв господарювання, що можуть бУТИ

зiшученими до проведення caHiTapHoi обробки населення та спецiатiьнОТ

обробки одягу, майна i транспорту, повиннi бути BpaxoBaнi державнi булiвельнi
норми, caHiTapHi правила та вiдомчi накази й iнструкцiТ.

можливостi
оснащення

суб'ектами
caHiTapHoT



,Щодаток 5

до розпорядження голови
Кам'янка-БузькоТ районноТ
державноТ адм i Hi страцiI

"ii "Ц, лсс.r,,zау 2019 р.
Ns y'/u, ',о3, '_

tIоложЕння
про розрахунково-аналiтичну групу

Кам' янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ
I. Загальнi положення

1. Вiдповiдно до Кодексу цивiлъного захисту УкраТни, одним iз ЗаВДаНЬ

ЦЗ е створення систем аналiзу i прогнозування, оповiщення i зв'язкУ,
спостереження i контролю за радiоактивним, хiмiчним i бактерiолОГiЧНИМ

зараженням, пiдтриманням ik готовностi для сталого функцiонУВаННЯ У
надзвичайних ситуацiях.

Одним iз таких пiдроздiлiв являетъся розрахунково-анчLпiтична грУПа
(РАГ) райдержадмiнiстрацiТ.

2. РАГ призначена для збору, обробки та видачi iнформачiТ про

прогнозовану i реальну радiацiйну i хiмiчну обстановку, if оцiнку i вироблення

пропозицiй по органiзацii захисту населення та особового скЛаДУ фОРМУВаНЬ

цивiльного захисту вiд радiоактивних i хiмiчно-небезпечних реЧоВиI1"

Розрахунково-анаJIiтична група пiдпорядковуеться наЧ€ШЪНИКУ ЦЗ
району.

II. Завданшя РАГ
На розрахунково-аналiтичну групу покладаеться виконання наступItих

основних завдань:

надзвичайнi ситуацii;

- визначення масштабiв можливого радiацiйного зараження i чисеlrьност,i

- збiр даних про райони виникнення аварiй на тЕС i руйнувань
пiдприеМ.i*, д. застосовУються небезпечнi хiмiчнi речовини (FIХР) та iншi

населенНя .га формувань цивiЛьнOгО захисту, якi опинились в цих районах,
можливих радiацiйних втрат, доз опромiнювання, Що отримуе особовий склад

формувань [dЗ i населення при дiях на зараженiй мiсцевостi;

- прогнозування масштабiв i характеру хiмiчного зараження;

- збiр i узагальнення даних радiацiйнот та хiмiчнот розвiдки, проведення

poЗpaxyнкiвпooцiнцipеaльнoipaдiацiйнoiixiмiчнoТoбстанoBки;

- визначення режимiв роботи пiдприемств, траЕспорту;

- проведення розрахункiв для оцiнки впливу радiоактивного зараження на

викорисТання маршруТiв вводУ сил i засобiв ЦЗ для проведення рятувzlJIьних та

невiдкладних аварiйно-вiдновлюв€ulьних робiт;



- ВиЗначення часу початку проведення рятувЕLпьних робiт в осередках
радiацiЙного та хiмiчного зараження, необхiдноТ кiлькостi змiн i тривалiсть i.ч

роботи;

- ВиЗначення часу заборони використовування раЙонiв i роботи об'сктiв
народного господарства, а також вiдновлення робiт з дотриманням Mip безпеки
по фактичнiй радiацiйнiй i хiмiчнiй обстановцi;

- виконанЕя розрахункiв i пiдготовка пропозицiй по найбiльше доцiльним
режимам проживання населення та дiям особового складу формувань ЩЗ в

умовах радiацiйноТ i хiмiчноТ обстановки, що скл€tлася на той чи iнший час;

- пiдготовка пропозицiй по захисту населення i формувань ЦЗ вiд
радiоактивних i небезпечних хiмiчних речовин;

- ведення карти радiацiйноТ i хiмiчноi обстановки;

- отримання даних про метеорологiчну обстановку;

- пiдготовка розрахункiв для iнформацii про радiоактивне забруднення
внаслiдок aBapiT на об'ектах атомноi енергетики.

III. Склад розрахчнково-аналiтичноi грчпи райдержадмiнiстрацii
- начапьник РАГ;

- iHcTpyKTop РАГ;

- iHжeHep-xiMiK;

- технiк-метеоролог;

- технiк-обчислювач:

- кресляр.

Iv. Дii розрахунково-аналiтичнот групи райдержадмiнiстрацiт

Розрахунково-анаIIiтична група (РАГ) райдержадмiнiстрацiТ органiзуе
свою роботу на ПУ району.

Свою роботу РАГ здiйснюс в тiснiй взасмодii з головним спецiалiстом з
питань цивlльного захисту раидержадмlнlстрац11.

Отримавши завдання, нача[ьник РАГ райдержадмiнiстрацiТ виконус if,
доводить до iHcTpyкTopa РАГ i особового складу

При зОясуваннi завдання начальник РАГ райдержадмiнiстрацii
повинен вияснити:

- цiлi майбутнiх дiй, задум старшого начаJIьника, можливi райони i '
характер дiй сил району i марrrrрути ik перемiщення, ступiнь захисту особового
складу, ранiше отрйманi дOзи опромiнення;

- мiсце i роль РАГ райдержадмiнiстрацii у системi виявлення обстановки,

улравлiння;



- ПОРЯДОК ОТРИМаННЯ iнформацii, даних про aBapii на потенцiйно
небезпечних об'ектах, хно, тЕс i видачi обробленот iнформацiт, порядок
зв'язку з джерелом зв'язку;у 5 л}кЕIJЕJrOм (),r,рИманнЯ даниХ 1 видlлеН1 для цього канапи зв'язку;

- порядоК отриманшI даних про середнiй BiTep, прогноз погоди i фактичну
погоду в приземному шарi повiтря;

- TepMiH готовностi до виконаннr{ завдання.

, ПРи оцiнцi сиryацii начальник РАГ райдержадмiнiстрацii повинен:
- ОЦiНИТИ МасШТаби руйнувань, ступень небезпеки i стан потенцiйно-

небезпечних об'ектiв, ХНО та ТЕС на випадок аварiй, можJIивий характер дiй в
зонах зараження;

- ВИВЧИТИ МОЖЛивостi РАГ, очiкуваний об'ем роботи (для яких районiв,
MicT областi готовитИ данi пО оцiнцi радiацiйноТ i хiмiчноТ обстановки) i
найбiльш доцiльний розподiл функцiонzUIьних обов'язкiв для виконання
поставлених завдань;

- ОЦiНИТи можливi змiни мiсцевостi внаслiдок аварiй на потенцiйно-
небезпечних об'ектах, ХНО та ТЕС;

- ВИВЧИТИ РадiацiЙну, хiмiчну та бактерiологiчну обстановку в районi дiй
сил цивiлъного захисту району.

Пiсля з'ясування завдання оцlнки рАгltl0Jlя з ясування завдання 1 оцlнки ситуац11 начапьник PAl проводить
РОЗРахУНок часу, визначае порядок та послiдовнiсть пiдготовки РАГ до роботи,
вlддае розпорядження про органiзацiю зв'язку з джерелами iнформацiт i
приймае рiшення.

У РiШеннi начальник РАГ визначае порядок виконання отриманоi задачi,
НеОбХiднi для цього сили i засоби, задачi особовому складу РАГ, органiзацiю
управлiння.

КеРУючи дiями особового складу начаJIьник РАГ надае йому допомогу в

Рiшеннi найбiлъш важких завдань, ана;riзус i узагальню€ отриманi результати.
Начальник РАГ здiйснюе завчасно попереднiй прогноз можливих авtrрiй i

РУЙнУвань на пiдприемствах атом}юТ енергетики та хiмiчно-небезпsчних
об'сктах.

Вихiднi данi для попереднього прогнозу РАГ отримуе вiд завiдувача
СекТору з питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ. По результатам
прогнозу складаеться карта попереднього прогнозу. Про результати
попереднього прогнозу iнформусться обмежена кiлькiсть осiб.

З початком аварiй на потенцiйно-небезпечних об'сктах, РАГ здiйснюс
збiр (добування), обробку i вiдтворення отриманих даних.

Щжерелами iнформацiТ РАГ являються:

- При аварiях ТЕС, ХНО (координати, тип НХР, ступенi небезпеки,
потужнiсть i час вибухiв);

- MicTo, сiльськi територiТ, де стапася аварiя, сили Кам'янка-Бузького РВ
ГУ ДСНС УкраiЪи у Львiвськiй областi, Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП УкраiЪи

отримання даних видiленi



у Лъвiвськоi областi, пiдроздiли мережi спостереження i
контролю цивiльного захисту району, якi задiються;

лабораторного

- про раЙони аварiй на об'сктах ТЕС та ХНО (тип виробництва, кiлькiсть i
тип FЖР), про виявлення FЖР i межi заражених дiлянок) часу, мiсцi Тх вимiру
зон зараження - пiдроздiли розвiдки, РАСТ Захiдного ОК, формування мережi
спостереженнrI та лабораторного контролю I_{З району;

- про напрям i швидкiсть середнього BiTpy, про метеорологiчну
обстановку в приземному шарi повiтря (швидкiсть i напрям BiTpy, температуру
повiтря,i 1рунту, ступiнь вертикztльноi стiйкостi повiтря, опади, xMapHicTb) -
метеостанцiТ м. Кам'янка-Бузька.

- по елементах загапьноi оперативно-тактичноТ обстановки (данi про стан,
характер дiЙ сил ЦЗ, ступiнь ik захисту i ранiше отриманих дозах)
департамент з питань цивiльного захисту ЛьвiвськоТ ОЩА.

,.Щля збору i передачi iнформацiТ використовуються наявнi засоби зв'язку.

РАГ райдержадмiнiстрацii готовить i надас:

- головному спецiалiсry з питань цивiльного захисту
райдержадмiнiстрацiТ данi про аварiй та про факти руйнувань (аварiй) на
об'ектах тепловоi енергетики i хiмiчноТ небезпеки; каJIьки (плiвки) з
прогнозованою i фактичною хiмiчною i бiологiчною обстановкою; бланки з

узаг€Lльненими резупьтатами розрахункiв ;

- в РАГ облдержадмiнiстрацiТ: данi про райони aBapiТ, про факти
руйнувань (аварiй) на об'ектах тепловоТ енергетики i хiмiчноТ небезпеки; данi

бiологiчного зараження i розподiлення небезпечних концентрацiй небезпечних
хiмiчних речовин (XIP) по даним розвiдки.

Сусiднi райони iнформуються про виникненнrI аварiй на хiмiчно-
небезпечних об'ектах i фактах руйнувань, якi будуть впливати на дii ik сил ЦЗ i

- кiлькiсть i потужнiсть вибухiв, у районах аварiй, на хiмiчно небезпечних
об'ектах, кiлькiсть i тип небезпечно-хiмiчноТ речовини Ti стiйкiсть на
мiсцевостi;

- властивiсть небезпечноТ хiмiчноi речовини;

- можливi втРати сил ЩЗ (населення) в осередках зараження;

- cyмapнi плоlцi зон хiмiчного зараження; сили ЩЗ району (MicTa), що
пiдданi хiмiчному зараженню, можливi площi осередкiв пожеж;

населеннrI.

Про результати прогнозу начzLльник РАГ доповiдае начальниф ЦЗ
району та завiдувачу сектору з питань цивiльного захисту

райдержадмiнiстрацiТ.

У доповiдi вiдобража€ться:



- райони i напрямки з найбiлъшими i найменшими потужностями доз

опромiнЪння, моЖливi шляхи подоланця або обходу силами цЗ (населенням)

зон радiоактивнОго зараЖення, час початку подОлання i допустимий TepMiH

перебування сил I_{з i населення в зонах зараження;

- сили Щз i населеннrI району, що потребус проведення повноr спецl€tпьноl

обробки; можливий об'см спецiалъноi обробки,

. Разом з доповiддю начаJIъник рдг подае карту з обстановкою i

узагальненi результати розрахункiв по прогнOзу обстановки.

По Mipi поступлення i обробки даних хiмiчноТ розвiдки, начаJIьник РАГ

доповiдае начальнику цЗ райЬну, завiдувачу сектору з питань цивiльного

захистУ про стаН факr".rrпОi хiмiчноТ обстановки, можливi дози опромiнення,

радiацiйНi "rpur" 
сил L{З i населеНня, своТ пропозицiТ по доцiльним дiям сил ЩЗ

i 
"u."rr."ням, 

введення режимiв радiацiйного та хiмiчного захисту.

У РАГ райдержадмiнiстрацii ведуться:

1. Журнал визначення, радiацiйного
(розвiдки).

2. Хtурнал облiкУ метеообстановки в приземному шарi повiтря.

З. Журнал облiку середнъого BiTpy,

4. Робоча карта рдг радiацiйноi i хiмiчнот обстановки.

5. Звiтна карта Рдг радiацiйноi i хiмiчноi обстановки.

обовrязКи началЬника рдГ райдерЖадмiнiстрацii

нача_пьник рАг пiдпорядковустъся начЕшънику Ifз району.. Bj" яв{Iясть::

безпосереднiм начаJIьником всього особового складу групи 1 вiдповrда€ за

готовнiстъ групи до свосчасного виконання завдань, покладених на рдг,

BiH зобов'язаний:

- досконаJIо знати методи прогнозуванн,I та оцiнки радiацiйноi i хiмiчнот

обстановки, режими радiацiйного захисту сил Щз i населення; ,i

- знати вимOги керiвних документiв, вмiти користуватись таблицями для

кодування iнформаuii;

- органiзовувати пiдготовку особового складу групи;

- органiзувати свосчасний прийом, обробку i узагалънення даних про

райони аварiй, руйнувань на тЁс i хiмiчно небезпечних об'ектах, якi

викорисТовуютЬ хнр, а також даних хiмiчноi розвiдки та метеорологiчно?

обстановки;

- постiйно знати i глибоко аналiзувати прогнозуючу та фактичну хiмiчну

обстановку, свосчаснО доповiдати i' керiвництву, iнформувати вiддiли,

управлiння, району ЦЗ;

i хiмiчного спостереження



- ставити KoHKpeTHi завдання особовому складу РАГ, виходяЧи iЗ

обстановки на проведення розрахункiв i пiдготовку необхiдних вихiдних Даних

для оцiнки радiацiйноi i хiмiчноТ обстановки;

- контролювати роботу особового складу групи.

Функцiональнi обов'язки iHcTpyKTopa РАГ райдержадмiнiстрацiТ
IHcTpyKTop РАГ пiдпорядкований нач€шьнику РАГ i зобов'язаниЙ:

- знати методику прогнозування хiмiчноi обстановки i метОДИКУ

виконання розрахункiв, пов'язаних з пiдготовкою даних для if оцiнки;

- знати прогнозовану i фактичну обстановку;

- постiйно пiдтримувати зв'язок з РАГ райдержадмiнiстрацiТ, завiдувачеМ
сектору з питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ, Кам'янка-Бузьким

районним лабораторним вiддiленням Радехiвського мiжрайонного вiддiленнЯ

ДУ <Львiвський обласний лабораторний центр МОЗ Украiни>>, Кам'яНКа-
Бузьким районним управлiнням ГУ Щержпродспоживслужби у ЛьвiВСЬКiй
областi i спецiалiзованими службами району;

- знати типовi режими хiмiчного захисту населення i сил ЩЗ, поряДОК

введення iх в дiю.

Вмiти:
- користуватись довiдковими документами i засобами малоТ механiЗаЦiТ;

_ наносити на робочу i звiтну карту радiацiйну i хiмiчну обстановку.

На ocHoBi даних прогнозу обстановки в и я в и т и:

- яким раионам (об'ектам) необхiдно подати сигн€tл <Радiацiйна
небезпеко>, <Хiмiчна тривога>);

- режими проведення аварiйно-рятуваJIьних робiт формувань i наСеЛеННЯ;

- маршрути перемiщення i можливi дози опромiнення;

- глибини "га площi радiоактивного (хiмiчного) зараження i чиселъltiсть

населення, розмiщеного на цiй площi; ,l

- найбiлЪш доцiлЬнi режими (варiанти) дiй формувань цивiльноТ оборони

(населення) в умовах утвореноi радiацiйноТ (хiмiчноТ) обстаЕовки;

- своечасно доповiдати нач€lJIьнику РДГ iнформацiю по радiацiйнiй i
хiмiчнiй обстановцi;

- вести встановлену документацiю;

- зzlJIишаючисЬ за нач€шъника рАГ - виконувати його обов'язки.

Функцiональнi обов'язки iнженера-хiмiка:

Iнженер xiMiK пiдпорядкований начаJIънику РАГ i зобов'язаний:

- знати методику оцiнки прогнозованоТ i pea-irbHoi радiацiйНОТ i
обстановки;

хiriлiчнот



- знати дислокацiю i характеристику можливот обстановки на

пiдприеМствах, якi викоРистовуюТь в виробництвi FЖР;

- знати можливу метеообстановку по даним спостереженъ;

- свосчасно приймати та узагаJIьнювати данi про райони аварii i

руйнувань на ТЕС i хiмiчно-небезпечних об'ектах (ХНО) з FD(Р;

на ocHoBi даних прогнозування визначати масштаби i характер

радiоактивного та хiмiчного зараження, розмiри зон зараження та можливi

втрати формуванъ ЩЗ i населення;

- визначати райони безпеки розмiщення формувань цз, найбiльш

небезпечнi маршрути руху;

- готовити пропозицiт по режимах захисту населення в осередках

радiоактивного та хiмiчного зараження;

- готовити данi для оцiнки впливу хiмiчного зараження на проведення

рятувальних робiт в осередках радiоактивного та хiмiчного забруднення;

- своечасно доповiдати начаJIънику РАГ iнформацiю, що надходитъ;

- вести встановлену документацiю, надавати допомоry креспяру в

HaHeceHHi обстановки на карти, схеми,

ФУнкцiональнiобовоязкитехнiка(метеоролога):

TexHiK (метеоролог) являсться пiдлеглим начаJIЬника рАГ i вiдповiдас за

своечасне отримання i збiр метеоданих по району, взасмодiю з РАг

облдержадмiнiстрацii (департамент з питань цивiльного захисту лодА),

метеостанцiею.

BiH зобов'язаний

- уточнитИ хiмiчнУ обстановку, метеообстановку вiд взаемодiючих

структур, сил цивiльноТ оЪорони, доповiсти данi начаJIьнику РДГ i записати у

вiдповiднi журнали облiку обстановки

ФУнкцiональнiобовоязкитехнiка(обчислювача):
n""r"." пiдлеглим начаJIьника рАГ i вiдповiдае за

своечасне виконання необхiдних розрахункiв з питань радiацiйнот i xiMi,iHoT

обстаноВки, переДачi необХiдноi i"Ъор*uцiТ установленим ilорядком в районi,

BiH зобов'язаний:

- знати методику оцiнки радiацiйнот та хiмiчноi обстановки та вмiти

нанести Ti на карту, схему;

- своечаснО проводити необхiднi розрахунки з питань радlацlйно1 та

хiмiчноi обстановки, застосуванню режимiв радiацiйного та хiмiчного захисту

населення та сил Цивiльноi оборони;

- давати необхiдну iнформацiю кресляру для наfiесення Ti на карти, схеми;

- готовити робочу, звiтну карти Рдг разом з креслярем для доповlдl

нач€шьнику РАГ;



- приймати участь в пiдготовцi доповiдноi записки нач€шьнику РАГ;

- вести установлену документацiю РАГ, графiк чергувань особового
скJIаду РАГ.

(Dункцiональнi обов'язки кресляра РАГ райдержадмiнiстрацiТ
Кресляр РАГ е пiдлеглим наччuIьника РАГ i вiдповiдае за наявнiсть

засобiв механiзацii виконання необхiдних розрахункiв, нанесення даних на
.карти, схеми, каJIьки, свосчаснiсть виконання i оформлення даних по

радiацiйнiй i хiмiчнiй обстановцi на картах, схемах.

BiH зобов'язаний

- пiдготовити робочi мiсця особового складу РАГ до роботи i
пiдтримувати ix в робочому cTaHi;

- знати методику оцiнки радiацiйноТ i хiмiчноТ обстановки i порядок
нанесення i'i'Ha карти, схеми;

- розмножувати в необхiднiй кiлькостi примiрникiв схеми (калъки) з

радiацiйною i хiмiчною обстановкою по вказiвцi начЕLпьника РАГ;

- без дозволу начаJIьника РАГ не зЕIIIишати робоче мiсце.


