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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
цивільного захисту Козелецького району в 2020 році
1. Головним завданням цивільного захисту вважати забезпечення місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування достатнього
рівня захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та воєнного характеру, а також підвищення
ефективності проведення превентивних заходів, спрямованих на зниження
ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, збереження життя і здоров’я людей.
2. З метою реалізації головного завдання у сфері цивільного захисту
забезпечити:
2.1. Місцевим підприємствам, установам та організаціям, органам місцевого
самоврядування та структурним підрозділам районної державної адміністрації:
1) достатній рівень цивільного захисту населення на відповідних
територіях;
2) виконання завдань ланками місцевої підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Козелецького району;
3) організацію взаємодії з ланкою функціональної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Козелецького району.
4) реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах
господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити
реальну загрозу виникнення аварії;
5) розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері
цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної
та пожежної безпеки;
6)
керівництво
створеними
аварійно-рятувальними
службами,
формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та
добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення
контролю за готовністю до дій за призначенням;
7) забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в особливий період;
8) організацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на
відповідній території міста, селищ та сіл, а також радіаційного, хімічного,
біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від
наслідків таких ситуацій;
9) організацію та керівництво проведенням відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
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10) організацію та здійснення евакуації населення, майна у безпечні
райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення, у тому числі в особливий
період;
11) контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарногігієнічною та епідемічною ситуацією;
12) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що
належать до сфери їх управління;
13) віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх
управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників
та затвердження їх переліку;
14) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
15) завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів
індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах
хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання
радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також
приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;
16) взаємодію з відділом взаємодії з правоохоронними органами, оборонної
і мобілізаційної роботи та цивільного захисту щодо виконання завдань цивільного
захисту;
17) організацію та забезпечення життєдіяльності постраждалих від
надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або
внаслідок таких дій;
18) планування переведення ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Козелецького району з режиму
функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;
19) створення місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних
комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;
20) забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб
органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, здійснення
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
21) організацію виконання вимог законодавства щодо створення,
використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного
захисту;
22) визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;
23) планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в
особливий період підвальних та інших пристосованих приміщень для укриття
населення;
24) прийняття рішень про подальше використання захисних споруд
цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства
(ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та
безхазяйних захисних споруд;
25) організацію обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;
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26) організацію проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту, виключення їх за погодженням з ДСНС з фонду захисних
споруд цивільного захисту;
27) запобігання загибелі людей на водних об’єктах району;
28) готовність місцевої і об’єктових органів з питань евакуації у разі
виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;
29) виконання завдань з питань територіальної оборони в межах
відповідальності та наданих повноважень;
30) щорічне підведення підсумків роботи з питань цивільного захисту,
розробку і затвердження відповідними розпорядженнями (наказами) планів
основних заходів цивільного захисту на наступний рік;
31) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту,
передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.
2.2. Керівникам районних установ, організацій та суб’єктів господарювання:
1) виконання заходів у сфері цивільного захисту;
2) розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку
працюючого персоналу та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
3) організацію та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій
евакуаційних заходів щодо працівників та майна;
4) створення об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до
Кодексу цивільного захисту та інших законодавчих актів, необхідної для їх
функціонування матеріально-технічної бази і забезпечення готовності таких
формувань до дій за призначенням;
5) створення диспетчерських служб відповідно до Кодексу цивільного
захисту та інших законів, необхідних для забезпечення безпеки об’єктів
підвищеної небезпеки;
6) проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на
об’єктах суб’єкта господарювання, здійснення заходів щодо не перевищення
прийнятних рівнів таких ризиків;
7) здійснення заходів цивільного захисту, що зменшують рівень ризику
виникнення надзвичайних ситуацій;
8) розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах
підвищеної небезпеки;
9) проведення тренувань і навчань з питань цивільного захисту;
10) забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів
господарювання відповідно до Кодексу цивільного захисту;
11) дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання,
утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту;
12) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
13) виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки;
14) виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту,
передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.
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3.
З
метою
забезпечення готовності до реагування на найбільш
вірогідні для Козелецького району надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру місцевім органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування:
3.1. Проаналізувати та визначити ступінь участі органів управління, сил та
засобів створених ланок територіальної та функціональної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Козелецького району у заходах з
попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру (перелік додається).
3.2. Забезпечити відпрацювання (коригування) планів реагування та
організації взаємодії під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, а також планів цивільного захисту на особливий період
(розробляється у масштабі міста, суб’єкта господарювання, який продовжує
роботу у воєнний час та який віднесено до категорії цивільного захисту).
3.3. Забезпечити підготовку підпорядкованих формувань цивільного
захисту до реагування на надзвичайні ситуації шляхом проведення тренувань та
участі у заходах відповідно до щорічних планів основних заходів цивільного
захисту Козелецького району.
3.4. Під час планування заходів цивільного захисту, відпрацювання
документів з організації реагування на надзвичайні ситуації враховувати
відповідні матеріали колегій райдержадміністрації, рішення районної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, районної
комісії з питань безпечної життєдіяльності населення.
4. Органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам районної
державної адміністрації, керівникам районних установ та організацій, забезпечити
доведення до підпорядкованих структур зазначені завдання щодо організації
планування і виконання заходів цивільного захисту.
Начальник відділу взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної і мобілізаційної
роботи та цивільного захисту
районної державної адміністрації

Михайло КОВАЛІВСЬКИЙ
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Додаток

ПЕРЕЛІК
найбільш вірогідних для Козелецького району надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
І. Надзвичайні ситуації техногенного характеру:
1. НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання)
небезпечних хімічних речовин.
2. НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання пальномастильних матеріалів.
3. НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального
користування.
4. НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі.
5. НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлового і
нежитлового призначення.
6. НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів або іншому
об'єкті військового призначення.
7. НС унаслідок аварій у системах життєзабезпечення: електро-, тепло -,
газо-, водозабезпечення та водовідведення.
8. НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі
прориву та катастрофічного затоплення.
ІІ. Надзвичайні ситуації природного характеру:
1. НС, пов'язана зі зсувом.
2. НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням).
3. НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше,
тривалістю 1 година і менше).
4. НС, пов'язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше).
5. НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і
більше, тривалістю 12 годин і менше).
6. НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус
30° C і нижче).
7. НС, пов'язана з негативною дією повеневих вод.
8. НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35°C
і вище).
9. НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи
шквали та смерчі.
10. НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого
снігу на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і
більше).
11. НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху
транспорту на шляхах).
12. НС, пов'язана з лісовою пожежею та на торфовищі.
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ІІІ. Надзвичайні ситуації медико-біологічного характеру:
1. НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей.
2. НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки).
3. НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб.
4. НС, пов'язана з епідемією.
5. НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних
продуктів харчування.
6. НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських
тварин.
7. НС, пов'язана з епізоотією.
IV. Надзвичайні ситуації, пов’язані з нещасними випадками з людьми:
1. НС, пов'язана з нещасним випадком з людьми на водних об’єктах.
2. НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання трудових
обов'язків.
____________________________________

