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Вступ 

З метою здійснення заходів щодо захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у 

регіоні, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту (далі 

ЕДС ЦЗ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 №11, в Черкаській області створена та функціонує 

територіальна підсистема ЕДС ЦЗ. 

Одним із головних завдань територіальної підсистеми є 

забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм 

сил цивільного захисту до дій спрямованих на запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події.  

Механізм підготовки до дій, спрямованих на запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та сил 

цивільного захисту визначений Порядком підготовки до дій за 

призначенням органів управління та сил цивільного захисту, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 

№443. 

Підготовка органів управління здійснюється шляхом проведення 

командно - штабних навчань та штабних тренувань з керівним 

складом і фахівцями органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, діяльність яких пов‟язана з організацією і 

здійсненням заходів з цивільного захисту, керівниками підрозділів 

(служб, формувань) сил цивільного захисту, керівниками підрозділів 

(посадовими особами) з питань цивільного захисту суб‟єктів 

господарювання. 

У запропонованих методичних рекомендаціях викладені 

основні положення з організації і проведення командно-штабних 

навчань територіальної підсистеми ЕДС ЦЗ Черкаської області та її 

ланок і представлені варіанти документів з організації управління у 

разі загрози, виникнення надзвичайних ситуацій, а також ліквідації їх 

наслідків, що розробляються керівним складом органів управління та 

сил цивільного захисту місцевих ланок територіальної підсистеми.   
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I. Загальні положення 
Командно-штабні навчання (далі КШН), як одна з основних 

форм підготовки органів управління та сил цивільного захисту до дій 

у територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Черкаської області та її ланок, 

проводяться з метою підвищення злагодженості, оперативності та 

взаємодії при виконанні завдань з організації управління в 

надзвичайних ситуаціях та захисту населення і територій від їх 

наслідків, підтримки високого рівня та оцінки стану готовності до дій 

за призначенням. 

Відповідно до класифікації КШН за рівнем проведення, 

навчання територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Черкаської області та її 

ланок, вони можуть бути регіональними або місцевими. За формою 

проведення навчання розрізняються як планові, показові та 

експериментальні. За кількістю залучених органів управління можуть 

проводитись одноступеневі навчання, коли залучаються органи 

управління і сили однієї ланки територіальної підсистеми, та 

багатоступеневі, коли залучаються органи управління і сили 

територіальної підсистеми ЄДСЦЗ разом з органами управління і 

силами однієї та більше ланок територіальної підсистеми. 

Періодичність проведення КШН визначається згідно з Порядком 

підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2013 р. № 443. 

КШН з органами управління та силами цивільного захисту 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ проводиться один раз на п‟ять 

років протягом трьох діб. КШН з органами управління та силами 

цивільного захисту ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 

проводиться один раз на п‟ять років протягом двох діб.  

Показове, експериментальне КШН проводиться керівником 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ або її ланки, який прийняв 

рішення про проведення навчання (тренування). Тривалість 

проведення  навчання (тренування) визначається його керівником.  

Строки проведення КШН, його форма та кількість залучених 

органів управління установлюються планом основних заходів 

цивільного захисту України на відповідний рік, річним планами 

основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС 

ЦЗ та їх ланок. 
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Основним документом, який регламентує порядок організації та 

проведення командно-штабного навчання являється наказ ДСНС 

України від 29.01.2014 №44 (у редакції наказу ДСНС України від 

18.05.2017 №273), яким затверджені методичні рекомендації з 

вказаного питання. 

Методичними рекомендаціями визначається, що 

безпосередніми учасниками КШН є створені (призначені) за 

навчанням апарат керівництва, посередники та спеціальні групи, 

відповідні органи управління цивільного захисту, органи забезпечення 

управління та сили цивільного захисту, визначені Положенням про 

єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2014 р. № 11. 

До складу апарату керівництва КШН входять:  

- керівник навчання; 

- заступники керівника навчання; 

- штаб керівництва навчання.  

Кількісний склад керівництва навчання залежить від рівня 

навчання та від об’єму завдань, що заплановано вирішити під час його 

проведення. 

Керівник КШН з органами управління і силами цивільного 

захисту територіальних підсистем ЄДС ЦЗ та його заступники 

призначаються Головою ДСНС. 

Керівник КШН з органами управління і силами цивільного 

захисту ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ призначається 

керівником територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з числа своїх 

заступників.  

Особи, які очолюють структурний підрозділ з питань цивільного 

захисту обласної держадміністрації та територіальний орган ДСНС, 

призначаються заступниками керівника навчання.  

Штаб керівництва є тимчасовим органом управління, що 

забезпечує виконання усіх питань, пов‟язаних з організацією, 

підготовкою і проведенням навчання. 

При проведенні КШН з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Черкаської 

області до складу штабу керівництва призначаються фахівці 

управління ДСНС України у Черкаський області та управління 

цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації, 

служб ЦЗ області. При проведенні КШН з органами управління та 

силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми ЄДС 
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ЦЗ Черкаської області до складу штабу керівництва призначаються 

фахівці райдержадміністрацій (міськвиконкомів) та районних 

(міських) секторів управління ДСНС України у Черкаський області. 

До складу штабу керівництва навчання, як правило, входять: 

начальник штабу керівництва навчання та його заступник 

(заступники); 

помічники начальника штабу; 

група розбору навчання. 

Начальником штабу керівництва навчання може призначатися 

один із заступників керівника навчання. 

У віддалені райони проведення навчання рекомендується 

призначати заступників начальника штабу керівництва, на яких 

покладати завдання, що визначаються керівником навчання. 

Залежно від масштабів і цілей навчання у складі штабу можуть 

призначатися помічники начальника штабу керівництва або 

створюватися спеціальні групи: оперативна група (помічник з 

оперативних питань), група (помічник) з проведення практичних 

заходів, група (помічник) з підготовки розбору навчання, група 

посередників, група дослідження, тощо. 

Для надання допомоги керівнику КШН у проведенні і 

здійсненні контролю за роботою учасників навчання, оцінки їх дій та 

стану готовності територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та їх ланок до 

вирішення завдань цивільного захисту рекомендується призначати 

посередників. 

Посередників рекомендується призначати при комісіях з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 

органах з евакуації, тимчасових органах з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, постійно-діючих органах управління 

цивільного захисту та спеціалізованих службах цивільного захисту 

утворених органами виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування. 

Для підготовки натурних дільниць з відпрацювання 

практичних дій із залученням сил цивільного захисту, координації дій 

груп з імітації осередків ураження, оцінки практичних дій та 

забезпечення виконання заходів безпеки під час проведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт рекомендується призначати 

дільничних посередників. 

Посередники підпорядковуються керівнику навчання і 

начальнику штабу керівництва. 
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Посередники призначаються з числа найбільш підготовлених 

посадових осіб управління ДСНС України у Черкаський області та 

служб цивільного захисту Черкаської області, які не залучаються до 

навчання в якості його учасників, а також з педагогічного складу 

навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Черкаської області.  
З метою надання допомоги керівникам підприємств, установ та 

організацій у проведенні спеціальних об‟єктових навчань (тренувань) 

з питань цивільного захисту та здійснення контролю за роботою 

учасників навчань (тренувань) і оцінки їх дій рекомендується 

призначати контрольну групу з числа працівників навчально-

методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. 

До участі у регіональному та місцевому КШН за рішенням 

керівника навчання рекомендовано залучати регіональну та не менш 

50 відсотків загальної кількості місцеві комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для вирішення завдань 

евакуації рекомендовано залучати комісії з евакуації, інші евакуаційні 

та транспортні органи. 

Разом з органами управління цивільного захисту, які беруть 

участь у проведенні регіональних та місцевих КШН, може залучатися 

інший керівний склад і фахівці відповідних органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов‟язана з 

організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, а також за 

необхідності оперативні групи від органів управління галузевих 

(територіальних регіонального рівня) служб цивільного захисту. 

Для відпрацювання питань взаємодії між органами управління 

та силами функціональних і територіальних підсистем та їх ланок 

можуть залучатися оперативні групи галузевих (відомчих) органів 

управління (за згодою). 

Від сил цивільного захисту рекомендовано залучати до 

проведення КШН керівництво та відповідний орган управління 

підрозділами (частинами) Оперативно-рятувальної служби, аварійно-

рятувальних служб, керівний склад територіальних спеціалізованих 

служб і формувань цивільного захисту, а також їх особовий склад, 

який залучається за навчанням до виконання практичних заходів. 

У регіональних та місцевих КШН рекомендовано залучати 

підприємства, установи та організації, на яких в рік проведення КШН 

заплановано проведення спеціальних об‟єктових навчань (тренувань) 

з питань цивільного захисту. 
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ІІ. Методика підготовки, проведення  та розбору КШН 

Проведення КШН складається з етапу підготовки, 

безпосереднього проведення та підведення підсумків навчань. 
 

До заходів з підготовки КШН рекомендується включати: 

розроблення документів з організації та проведення навчання; 

підготовку керівництва КШН, посередників та органів управління, сил 

цивільного захисту та суб‟єктів господарювання, що залучаються до 

КШН; підготовку району (місць, об‟єктів) КШН та засобів імітації. 

Основними організаційними та навчально-методичними  

документами для організації та проведення КШН є: наказ 

(розпорядження) про підготовку та проведення КШН; організаційні 

вказівки органам управління цивільного захисту з розподілом завдань 

щодо підготовки та проведення навчання; план-календар основних 

заходів КШН; план проведення КШН з комплектом ввідних щодо 

нарощування обстановки та схемами проведення практичних заходів 

на КШН; плани участі сил цивільного захисту та їх органів управління 

у КШН та особисті плани. 

Перелік документів, що розробляються при підготовці до КШН 

залежно від обстановки, може бути скорочений або розширений за 

рішенням керівника навчання. 

У Методичних рекомендаціях, затверджених наказом ДСНС 

України від 29.01.2014 №44 (у редакції наказу ДСНС України від 

18.05.2017 №273), містяться рекомендації до змісту документів (пункт 

3.2) та наведені варіанти документів, які готуються органами 

управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до проведення 

навчань. 

Підготовка органів управління, сил цивільного захисту та 

суб‟єктів господарювання, що залучаються до проведення КШН 

здійснюється завчасно: 

для органів управління на штабних тренуваннях, а також на 

спеціально організованих керівниками функціональних і 

територіальних підсистем та їх ланок групових заняттях на базі 

навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області, у тому числі із залученням до таких занять 

керівників територіальних спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту; 
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сил цивільного захисту на спеціальних навчаннях (тренуваннях);  

для працівників на заняттях за програмами професійної 

підготовки, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, 

шляхом самостійної роботи, а також на планових заняттях протягом 

навчального року. 

Підготовка органів управління та сил цивільного захисту 

підприємств, установ, організацій до КШН здійснюється їх 

керівниками без порушення виробничої діяльності об‟єкта, а 

методичне керівництво забезпечують підпорядкованими підрозділами 

управління ДСНС України у Черкаський області та навчально-

методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Черкаської області.  

За рішенням керівника КШН безпосередньо перед навчанням 

можуть проводитися інструкторсько-методичні заняття з 

керівництвом навчання, посередниками та керівниками сил 

цивільного захисту, які залучаються до проведення КШН.  

З усіма учасниками навчання проводяться заняття щодо 

дотримання заходів безпеки під час проведення КШН. 

Перед виходом на КШН проводиться огляд готовності сил 

цивільного захисту, що залучені до навчання. Огляд готовності 

проводиться управлінням ДСНС України у Черкаський області із 

залученням фахівців місцевих органів виконавчої влади, в термін та за 

напрямками визначеними керівником КШН. 

Підготовка району навчання включає: обладнання пунктів 

управління, організацію зв‟язку, місця практичного відпрацювання 

заходів, шляхів для безпечного пересування техніки, залученої до 

навчання, підготовку імітації. Характер місцевості та розміри району 

навчання повинні дозволяти реально розміщати та пересувати пункти 

управління, дозволяти силам цивільного захисту, що залучаються до 

КШН, відпрацьовувати всі навчальні питання або їх імітацію, 

забезпечити досягнення поставлених цілей навчання. 
 

Відпрацювання навчальних питань КШН організовується 

керівництвом навчання поетапно. Кількість та зміст етапів 

визначається керівником навчання з таким розрахунком, щоб 

розкривалася тема та досягалися цілі навчання у відведений для його 

проведення час. 

На першому етапі навчання, як правило, відпрацьовуються 

питання приведення органів управління та сил цивільного захисту у 
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різні режими функціонування, проводиться оповіщення та збір 

керівного та особового складу, здійснюється збір даних обстановки, 

що склалася, їх оцінка та аналіз, постановка завдань підлеглим 

органам управління та силам, перевіряються питання функціональної 

готовності до дій за призначенням формувань, які залучаються до 

навчання.  

Рекомендується починати етап в місцях постійної дислокації з 

доведення черговому відповідного органу управління інформації про 

загрозу виникнення умовної надзвичайної ситуації чи вручення 

черговому органу управління підписаного керівником КШН 

розпорядження (ввідної).  

Керівним складом відповідного органу управління уточнюється 

обстановка, яка може виникнути, її характер, масштаб, можливий 

розвиток небезпечних подій, ставляться завдання щодо порядку 

доповідей. Надається донесення Голові ОДА. (Варіант Додаток 1) 

Керівництво навчання та посередники при цьому контролюють час 

та порядок доведення інформації (розпорядження) до різних інстанцій 

відповідно до існуючих інструкцій та схем. 

В установлений час розгортаються рухомі пункти управління та 

інші засоби управління і зв‟язку, формуються необхідні оперативні 

(мобільні) групи для виявлення причин погіршення обстановки та 

підготовки пропозицій щодо її нормалізації, приводяться у готовність 

наявні сили і засоби цивільного захисту, організовується робота 

комісій з питань ТЕБ та НС, виконуються інші завдання відповідно до 

режиму функціонування. (Варіант Додаток 2) 

Надається інформація до вищестоящих органів управління: - про 

введення режиму підвищеної готовності; про обстановку щодо 

склалася, стан справ і виконання основних заходів. (Варіант Додаток 

3). 

Одночасно організується інформування, оповіщення та 

інформування населення про характер і масштаби загрози та 

рекомендації щодо поведінки в умовах, які склалися. (Варіант  

Додаток 4). 

Керівництво навчання, посередники спостерігають за 

своєчасністю представлення донесень і доповідей з виконання заходів 

за встановленим режимом функціонування або завдань, згідно з 

розпорядженням (ввідної), та підготовлених пропозицій до проектів 

рішень. Крім цього, вони вивчають стиль і методи проведення 

засідань місцевих комісій з питань ТЕБ та НС, доповіді їх 
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членів, а також заслуховують, у ролі старшого начальника, керівників 

ланок територіальних підсистем методом проведення селекторної 

наради або запрошення їх до залу засідання регіональної комісії. 

Після затвердження відповідними органами або керівником 

навчання, в ролі старшого начальника, рішень (розпоряджень), 

контролюють порядок їх доведення до підлеглих та організацію 

взаємодії і всебічного забезпечення заходів при виконані поставлених 

завдань. 

Особливу увагу рекомендується приділяти питанням розгортання 

та ефективності роботи засобів управління і зв‟язку. У разі 

необхідності здійснюється огляд приведених у готовність до дій за 

навчанням сил і засобів цивільного захисту. 
 

На другому етапі рекомендується відпрацьовувати управління 

підпорядкованими силами та засобами з питань ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, виконання практичних заходів щодо захисту 

населення та територій. 

Особливу увагу на цьому етапі керівництво навчання має 

приділяти проведенню заходів з нарощування сил цивільного захисту 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ чи її ланки, розгортанню у 

повному обсязі органів управління, проведення усіх видів розвідки, 

евакуації (тимчасового відселення) населення тощо. 

По мірі відпрацювання основних заходів за встановленим 

режимом функціонування відповідно до плану проведення навчання 

поступово нарощується обстановка шляхом передачі розпоряджень, 

ввідних через посередників або/та отримання інформації, доповідей з 

тих джерел, з яких вони могли б надійти в реальних умовах. 

Керівним складом відповідного органу управління  

організовується здійснення оповіщення органів управління та сил 

цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні 

надзвичайної ситуації. (Варіант Додаток 5). 

Призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та утворюється, у разі потреби, спеціальна комісія з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. (Варіант Додаток 6). 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

утворює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Штаб 

здійснює заходи, відповідно до завчасно підготовленого Положення 

про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого 
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наказом міністра внутрішніх справ України від 26.12.2014  № 1406. 

(Варіант Додаток 7).  

Здійснюється постійне прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків.  

На підставі попередньої інформації та з метою з„ясування 

обстановки, що склалася в районі надзвичайної ситуації, можливий  

виїзд безпосередньо в район надзвичайної ситуації та проведення 

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС, де 

заслуховується керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій про ситуацію, що склалася та вжити заходи. (Варіант. 

Додаток 8). 

Здійснюється оповіщення населення про виникнення надзвичайної 

ситуації та інформування про порядок дій. (Варіант Додаток 9)).. 

Відповідно до змісту ввідних на підготовлених натурних 

ділянках (місцях) із застосуванням засобів імітації під керівництвом 

керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

виконуються практичні роботи і заходи із залученням комунальних 

аварійних підрозділів постійної готовності, чергових сил 

територіальних органів ДСНС, інших підрозділів Оперативно-

рятувальної служби та органів внутрішніх справ (Національної 

поліції), що за місцем дислокації потрапляють до зони надзвичайної 

ситуації, сил, засобів та лікувально-профілактичних закладів охорони 

здоров‟я, розташованих у зоні надзвичайної ситуації. 

При здійсненні практичних заходів посередники вивчають 

роботу керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

зокрема щодо прийняття ним рішень про здійснення евакуаційних 

заходів, обмеження доступу на територію зони надзвичайної ситуації, 

визначення необхідного складу і кількості сил, транспортних та інших 

технічних засобів підприємств, установ та організацій, які знаходяться 

у зоні надзвичайної ситуації, і порядку їх залучення до проведення 

робіт. 

Оцінюється робота штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, у 

разі його утворення, з питань аналізу ситуації та визначення зони 

надзвичайної ситуації, розстановки сил на вирішальних та інших 

головних напрямах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

підготовки, реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та організації доведення їх до відома 

виконавців, координації і обліку залучених сил і засобів центральних 

та місцевих органів виконавчої влади, ведення оперативно-
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технічної та звітної документації, інформування населення про 

наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід ліквідації її 

наслідків та правила поведінки в зоні надзвичайної ситуації. 

Вивчається робота комісій з питань ТЕБ та НС щодо 

забезпечення координації та взаємодії органів управління та сил із 

локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення до 

виконання робіт необхідних рятувальних, транспортних, будівельних, 

медичних та інших формувань, здійснення постійного контролю за 

станом навколишнього природного середовища на території, що 

зазнала впливу надзвичайної ситуації. 

Оцінюється порядок дій та якість виконання залученими 

силами практичних завдань під час проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, вміння їх керівників 

організовувати роботу та взаємодію з іншими учасниками ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, підтримувати постійний зв‟язок із 

відповідними органами управління. 

За результатами роботи тих, хто навчається, у кінці кожного 

етапу навчання заступники керівника навчання і посередники (в 

порядку підлеглості) представляють донесення, в терміни встановлені 

керівником навчання, щодо основних висновків з оцінки обстановки, 

що склалася, виконання робіт, прийняття рішень, з урахуванням 

своєчасності, заходів з реагування.  
 

Заходи особливого періоду рекомендується відпрацьовувати 

окремим етапом КШН (П.4.4. Методичних рекомендацій щодо 

підготовки та проведення командно-штабних навчань, затверджених 

наказом ДСНС України від 29.01.2014 №44 (у редакції наказу ДСНС 

України від 18.05.2017 №273).  
 

Розбір проведених навчань - це одна з форм аналізу та 

узагальнення досвіду підготовки органів управління і сил цивільного 

захисту. 

Підготовку розбору рекомендується починати завчасно. Вона 

включає: розробку і доведення до посередницького апарату 

методичних рекомендацій про порядок подання і зміст донесень за 

етапами навчання. Також, до початку навчання, на основі Плану-

календаря основних заходів КШН, готується загальна частина 

розбору, що включає виклад теми, цілей, етапів, навчальних питань, 

вихідної обстановки, інші необхідні дані, а також теоретичні 

обґрунтування найбільш важливих питань, що 
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відпрацьовуються на навчанні. 

 

Під час навчання основою розбору стають представлені 

заступниками керівника навчання і посередниками донесення у 

вигляді короткого аналізу дій учасників навчання з наведенням 

фактів, цифрових показників, конкретних прикладів, висновків і 

пропозицій. 

Надані донесення разом із звітами працівників контрольної 

групи про результати проведених спеціальних об‟єктових навчань 

(тренувань) узагальнюються Штабом керівництва навчання.  

Загальний розбір навчання проводиться на розширеному 

засіданні комісії з питань ТЕБ та НС відповідного рівня. Після 

обговорення результатів проведеного навчання та стану готовності до 

вирішення завдань цивільного захисту з метою усунення виявлених 

недоліків та впровадження позитивного досвіду оформлюється 

відповідне протокольне рішення комісії з питань ТЕБ та НС з 

визначенням конкретних заходів, строків їх виконання та 

відповідальних осіб.  

За необхідності та за рішенням керівника навчання після 

загального розбору заступниками керівника навчання і посередниками 

можуть проводитися часткові розбори з працівниками відповідних 

органів управління цивільного захисту місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, а також територіальних 

органів ДСНС та їх структурних підрозділів. 

Про проведення навчання та його результати керівництвом 

навчання готується звіт. Звіт про проведення КШН з органами 

управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми 

ЄДС ЦЗ Черкаської області подається до Кабінету Міністрів України, 

а з органами управління та силами цивільного захисту ланок 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Черкаської області до ДСНС 

України через Департамент організації заходів цивільного захисту. 

Звіти про проведення штабних навчань ланок територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ подається до управління цивільного захисту 

Черкаської обласної державної адміністрації. Звіт надається не 

пізніше 15 діб після закінчення КШН. 

За підсумками КШН органами управління і силами цивільного 

захисту складаються плани усунення недоліків та в установленому 

порядку вносяться уточнення і зміни у плани діяльності 

територіальних (функціональних) підсистем єдиної державної 
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системи цивільного захисту та їх ланок. 
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Додаток 1 

Варіант 

 

Голові Черкаської обласної   

державної адміністрації  

ДОНЕСЕННЯ про __ 

                                                                                                  

 В  12 годин 40 хвилин __________ 20__ року від 

відповідального чергового управління з цивільного захисту 

Черкаської облдержадміністрації інформацію про значне погіршення 

погодних умов (“ШТОРМОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ”) на території 

_____________. 

З метою своєчасного реагування на загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій природного характеру на основі прогнозів 

щодо можливого перебігу подій і недопущення їх переростання у 

надзвичайну ситуацію та зменшення їх можливих наслідків рішенням 

голови ________РДА.  

ВИКОНУЮТЬСЯ  НАСТУПНІ  ЗАХОДИ: 

- здійснюється збір органів управління ____ районної ланки 

Черкаської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ України (постійних та 

координуючих) та районної комісії з питань евакуації; 

  - проводиться збір керівників служб цивільного захисту району 

та керівників відповідних підприємств, установ та організацій; 

 - уточнюються сили і засоби формувань ЦЗ суб‟єктів 

господарювання; 

 - _____ районна СЕС здійснює спостереження та контроль за 

станом довкілля, обстановкою на об‟єктах підвищеної небезпеки 

(ТОВ “____”, ДП “_____”) та потенційно небезпечних об‟єктах і 

прилеглій до них територій; 

 - здійснюється моніторинг можливості виникнення 

надзвичайної ситуації та її масштабів; 

 - приводяться в стан підвищеної готовності органи управління, 

сили та засоби служб цивільного захисту району, вивчаються 

можливості залучення додаткових сил та взаємодіючих сил та 
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засобів, відповідно до “Плану реагування на надзвичайні ситуації”; 

 - запроваджується цілодобове чергування членів комісії з 

питань ТЕБ і НС. 

 

Голова ____  райдержадміністрації          

Додаток 2 

Варіант 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

голова райдержадміністрації   

_______________. 20_ 

 

Протокол № __  

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і  надзвичайних ситуацій  

 

ГОЛОВУВАВ: голова райдержадміністрації - голова комісії 

ТЕБ і НC. 

ПРИСУТНІ:  члени комісії (за списком). 

ЗАПРОШЕНІ: (за окремим списком). 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації 

внаслідок очікуваного різкого погіршення погодних умов 

За прогнозом Черкаського обласного центру з 

гідрометеорології, в період з ____по ____  _______ 20__року 

очікується вихід південного циклону з Балкан на Південь України, 

який може супроводжуватися сильними опадами у вигляді дощу, 

шквалистим посиленням вітру до 25-30 м/с та різким коливанням 

середньодобової температури повітря. 

Внаслідок випадіння опадів можливе утворення інтенсивного 

поверхневого стоку, що може привести до затоплення об‟єктів 

господарювання та населених пунктів району. Пориви сильного вітру 

можуть супроводжуватись пошкодженням та руйнуванням житлового 

фонду, об‟єктів соціальної, адміністративної та промислової сфер 

економіки, у поєднанні з опадами у вигляді дощу та зниженням 

середньодобової температури повітря можуть привести до ускладнень 

у транспортній сфері та масовим відключенням від мереж 

електропостачання і зв‟язку, завдати шкоди інженерним мережам та 

комунікаціям. 
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Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного 

питання  

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію з цього питання прийняти до відома. 

2. Здійснити заходи щодо переведення функціонування _________ 

районної ланки Черкаської територіальної підсистеми єдиної системи 

цивільного захисту України в режим підвищеної готовності з 18.00 

_______ 20__ року і до закінчення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій, які пов‟язані з очікуваною різкою зміною погодних умов.  

3. Доручити першому заступнику голови райдержадміністрації – 

заступнику голови комісії ТЕБ і НC (ПІБ): 

3.1. Організувати цілодобову роботу районної оперативної групи для 

безперервного збору, обробки, прогнозування та оцінки загрози 

виникнення надзвичайної ситуації, можливих її масштабів та 

наслідків, для координації дій та надання оперативної інформації. 

Оперативну інформацію про ситуацію на підвідомчій території, про 

стан систем життєзабезпечення, зв‟язку, закладів охорони здоров‟я, 

освіти, соціальної сфери, об‟єктів економіки, тощо надавати до 

управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

облдержадміністрації. 

Термін: з 18.00 ____20__ року кожні 6 годин, при різкому погіршенні 

погодних умов кожні 2 години. 

3.2. У разі виникнення надзвичайних подій, які містять в собі ознаки 

надзвичайної ситуації, організувати підготовку та проведення 

позачергового засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації для вжиття заходів 

щодо ліквідації наслідків надзвичайних подій. 

Термін: у разі необхідності негайно. 

4. Доручити начальнику структурного підрозділу з питань ЦЗ 

райдержадміністрації, запропонувати виконавчим комітетам 

селищних, сільських рад, об‟єднаної територіальної громади, 

начальникам служб цивільного захисту району, керівникам 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та 

підпорядкування, підрозділам ЗС України та іншим військовим 

формуванням, що дислокуються на території району: 

4.1. Уточнити заходи цивільного захисту, які спрямовано на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, відповідні Плани 
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реагування, передбачивши максимальне залучення сил та засобів.  

    Термін: з 18.00 _______20_ року. 

4.2. Забезпечити проведення спостережень за зонами ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій. Особливу увагу приділити 

об‟єктам життєзабезпечення населення, об‟єктам з масовим 

перебуванням людей, потенційно небезпечним об‟єктам, тощо. 

Термін: з 18.00 _______20_ року. 

4.3. Привести в готовність формування та ремонтно-відновлювальні 

бригади. Налагодити взаємодію з органами місцевого самоврядування 

з метою обміну інформацією та координації дій. Підготувати 

підпорядковані сили та засоби для ліквідації наслідків можливої 

надзвичайної ситуації та надання допомоги населенню. 

Термін: з 18.00 _______20_року.  

4.4. Інформацію про прийняті рішення та вжиті заходи надати до 

районної оперативної групи за тел.._____, факс _____, e-mail ____. 

Термін: 19.00._______20_року. 

5. Доручити головам сільських та селищних рад, об‟єднаної 

територіальної громади, головному редактору газети «_____» (ПІБ) 

проінформувати населення щодо стану та прогнозованого розвитку 

метеорологічної обстановки, правил поведінки людини при 

можливому різкому погіршенні погодних умов та при затопленні, 

правил дорожнього руху на автошляхах в умовах обмеженої 

видимості. 

Термін: до 19.00 _______20_року. 

6. Доручити управлінню економіки райдержадміністрації (ПІБ), 

відділу фінансового забезпечення апарату райдержадміністрації (ПІБ), 

відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (ПІБ) 

уточнити наявність на визначити порядок залучення районного 

матеріального резерву та коштів резервного фонду районного 

бюджету на ліквідацію ймовірної надзвичайної ситуації.  

Термін: до 19.00 ______20_року. 

7. Контроль за виконанням рішень комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

райдержадміністрації покласти  на першого заступника голови 

райдержадміністрації – заступника голови комісії ТЕБ і НC (ПІБ). 

 

Голова райдержадміністрації –  

голова комісії ТЕБ і НС                                                               

 



 
23 

Відповідальний  секретар комісії -                                          

Додаток 3 

Варіант 

 

Голові Черкаської обласної   

державної адміністрації  

 

ДОНЕСЕННЯ про__ 

З метою оперативного реагування на загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації природного характеру на основі прогнозів щодо 

можливого перебігу подій і недопущення їх переростання у 

надзвичайну ситуацію та зменшення їх можливих наслідків рішенням 

голови РДА ______ району від____20__ № 1 на території ____ району 

введений режим підвищеної готовності і введено в дію відповідні 

розділи «Плану реагування на надзвичайні ситуації ____ району» з 18 

годин _____ 20__ року та до ____год доведено до органів управління 

служб цивільного захисту району та суб‟єктів господарювання. 

Виконано заходи передбачені у режимі підвищеної готовності: 

- здійснено збір органів управління ____ районної ланки 

Черкаської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ України (постійних та 

координуючих) та районної комісії з питань евакуації; 

  - доведено завдання керівникам служб цивільного захисту 

району та відповідних підприємств, установ і організацій; 

 - уточнюються сили і засоби аварійно-ремонтних 

(відновлювальних) формувань ЦЗ суб‟єктів господарювання, 

вивчаються потреби в додаткових засобах.  

 

Голова ____  райдержадміністрації         

Додаток 4 

Варіант  

Примірний зміст текстового повідомлення   

уу  ррааззіі  ннеессппрриияяттллииввиихх  ппооггоодднниихх  ууммоовв  ((ууррааггааннуу))  

"Увага! Говорить Відділ з питань цивільного захисту 

райдержадміністрації 

ГРОМАДЯНИ! За прогнозом Черкаського обласного центру з 

гідрометеорології, в період з __ по __ ____ 20__ року очікується вихід 

південного циклону з Балкан на Південь України, який може 

супроводжуватися сильними опадами у вигляді дощу, шквалистим 

посиленням вітру до 25-30 м/с та різким коливанням 
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середньодобової температури повітря. 

Внаслідок випадіння опадів можливе утворення інтенсивного 

поверхневого стоку, що може привести до затоплення об‟єктів 

господарювання та населених пунктів району. Пориви сильного вітру 

можуть супроводжуватись пошкодженням та руйнуванням житлового 

фонду, об‟єктів соціальної, адміністративної та промислової сфер 

економіки, у поєднанні з опадами у вигляді дощу та зниженням 

середньодобової температури повітря можуть привести до ускладнень 

у транспортній сфері та масовим відключенням від мереж 

електропостачання і зв‟язку, завдати шкоди інженерним мережам та 

комунікаціям. 

  Населенню необхідно перебувати у приміщеннях. Заберіть з 

балконів, піддвіря речі, які є там. Щільно зачиніть вікна і двері. 

Зробіть додаткове кріплення матеріальних цінностей, що зберігаються 

на території об‟єктів. Про отриману інформацію повідомте сусідів, 

допоможіть літнім людям і хворим. Надалі дійте відповідно до 

вказівок відділу з питань ЦЗ _____ райдержадміністрації”. 
ППррииммііттккаа::    

ГГооттууєєттььссяя  ззааввччаасснноо,,  ппоо  ффааккттуу  ззааггррооззии  ввииннииккннеенннняя  ((ввииннииккннеенннняя))  ччееррггооввиийй  ддооппооввннююєє  

ззввееррннеенннняя  ддааттооюю,,  ччаассоомм  ввииннииккннеенннняя  ННСС  ттаа  ппееррееллііккоомм  ттееррииттоорріійй  ((ннаассееллеенниихх  

ппууннккттіівв)),,  ннаа  яяккіі  ррооззппооввссююдджжууєєттььссяя  ННСС,,  ттаа  ооббоовв’’яяззккооввоо  ввккааззууєєттььссяя  ппооссааддаа  ттаа  

ппррііззввиищщее  ооссооббии,,  щщоо  ппееррееддааєє  ііннффооррммааццііюю..  

ТТееккссттии  ппооввііддооммллеенньь  ппооввттооррююююттььссяя    зз  ппееррееррввааммии    ппррооттяяггоомм    55  ххввииллиинн..  

 

Додаток  5 

Варіант 

 

Голові Черкаської обласної   

державної адміністрації  

  

ДОНЕСЕННЯ про__ 

 Станом на 06 годин  00 хвилин  ______ 20__ року в результаті 

впливу несприятливих погодних умов на території району 

знеструмлені __ лінії електропередач по 10 кВТ, 54 ТП та без 

електропостачання залишились - __абонентів. 

Без електропостачання  залишились __ населених пунктів: 

________________та  частково - __ населених пунктах: ___ ( по вул. 

__з _ по _, по вул. ____, _ по вул. ____, _), с. _____ ( по вул. _____). 

Без електропостачання залишились ___ загальноосвітних школи 

(___________). 
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За відсутністю електропостачання відсутній телефонний зв‟язок у 

с. _____ та с. ______. 

Найбільшої шкоди зазнала територія ____________ сільських рад.  

Поваленими деревами блоковано проїзд по трасі «____» біля с.___. 

При переході на резервне автономне джерело енергопостачання – 2 

дизель-генератори ______ центральної районної лікарні вийшли з 

ладу. Виникла потреба в евакуації ___ тяжкохворих в інший 

лікарняний заклад. 

Внаслідок сильних опадів (кількість опадів за одну годину 90 мм) 

та інтенсивного поверхневого стоку відбулося суттєве підвищення 

ґрунтових вод в селах _______, що призвело до підтоплення значної 

частини населених пунктів.  

Внаслідок дії сильного шквалистого вітру та падіння дерев 

зареєстровано випадки гибелі тварин.  

За попередніми даними 

______сільська рада: 

- с. ____ - пошкоджено покрівлі __ будинків приватного 

житлового сектору (ступень пошкодження до 70%), частково 

зруйновано __ житлових будинків (проживало __ осіб). Отримали 

тілесні ушкодження різного ступеня важкості __ особи. Загинуло 

__голів крупної рогатої худоби. Повалено __опор ліній 

електропередач. 

- с._________________________________________________. 

______ сільська рада: 

  - с. ____ - пошкоджено покрівлі ___ будинків приватного 

житлового сектору (ступень пошкодження до __%), частково 

зруйновано __ житлових будинків (проживало __ осіб), пошкоджено 

газопровід, що призвело до припинення подачі газу до населеного 

пункту більше ніж на 12 годин. Отримали тілесні ушкодження різного 

ступеня важкості __ осіб. Загинуло __ голів крупної рогатої худоби. 

Повалено __ опор ліній електропередач. 

_____ сільська рада: 

 - с. ____ - пошкоджено покрівлі ___ будинків приватного 

житлового сектору (ступень пошкодження до __%), частково 

зруйновано __ житлових будинків (проживало __ осіб). Отримали 

тілесні ушкодження різного ступеня важкості __ осіб. Загинуло __ 

голів крупної рогатої худоби. Повалено __ опор ліній електропередач. 

Затоплені __ приватних житлових будинків (проживало __осіб, які 

потребують термінової евакуації). 
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____ сільська рада: 

  - с. ___________________________________________________. 

Всього по _____  району: 

      - зруйновано покрівлю та віконне скління центральної районної 

лікарні; 

- затоплені __ приватних житлових будинки; 

- пошкоджено покрівлі __ будинків приватного житлового 

сектору; 

- частково зруйновано __ житловий будинок (проживало __ 

особи); 

- отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості __ осіб; 

- загинуло __ голів крупної рогатої худоби; 

- повалено __опор ліній електропередач. 

Дані щодо пошкоджень уточнюються. 

З метою своєчасного реагування на загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій природного характеру на основі прогнозів 

щодо можливого перебігу подій і недопущення їх переростання у 

надзвичайну ситуацію та зменшення їх можливих наслідків 

виконуються заходи, відповідно до “Плану реагування на надзвичайні 

ситуації”. 

  

Голова ______   райдержадміністрації                                               

Додаток 6  

Варіант 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

____________________ РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

«____» ______ 201_р                                                                                

№__ (по навчанню) 

Про організацію ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації 

 

Внаслідок впливу стихії в ніч з ________ поточного року 
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отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості _____ осіб, 

пошкоджено покрівлі _____ будинку приватного житлового сектору, 

частково зруйновано _____ житлових будинків (проживало _____ 

осіб), загинуло _____ голів крупної рогатої худоби, повалено _____ 

опори ліній електромереж. 

Враховуючи ситуацію, яка склалася і можливі перспективи її 

розвитку 

ВИМАГАЮ: 

1. Основні зусилля зосередити на проведенні заходів щодо 

захисту населення від наслідків стихійного лиха та виконанні 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

2. Ввести в дію “План реагування на надзвичайні ситуації” 

додаток “Дії органів управління та сил цивільного захисту по 

попередженню та ліквідації НС внаслідок складних метеорологічних 

умов” в режимі діяльності – “Надзвичайна ситуація”. 

Термін: до __________.  

3. Керівником з ліквідації наслідків НС призначити першого 

заступника голови райдержадміністрації – заступника голови комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

___________________. 

4. Першому заступнику голови райдержадміністрації - 

заступнику голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

НС райдержадміністрації (ПІБ)до ____________ організувати збір 

комісії та провести її позачергове засідання з розглядом обстановки, 

яка склалася в результаті стихії, її оцінки та відпрацювання рішень 

щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в 

місцях виникнення надзвичайних ситуацій. 

5. Заступнику голови райдержадміністрації - голові районної 

комісії з питань евакуації (ПІБ), відпрацювати та здійснити комплекс 

заходів щодо проведення заходів евакуації населення в зоні 

надзвичайної ситуації. 

6. Органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам, організаціям, на які покладено виконання 

заходів цивільного захисту забезпечити проведення заходів щодо 

захисту населення від наслідків НС, виконання аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт. 

7. Донесення про обстановку на місцях надавати через відділ 

з питань ЦЗ райдержадміністрації до: 5.30, 9.30, 13.30, 19.30 за 

тел._____, факс _____, e- mail ____. 
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8. Контроль за виконанням вимог цього розпорядження заходів 

залишаю за собою. 

 

Голова _____ райдержадміністрації  

Додаток 7 

Варіант 

         

 

УКРАЇНА 

____________________ РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

«__»_________ 201_ р.                                                                №___ 

Про створення штабу з ліквідації 

 наслідків надзвичайної ситуації 

 

       Відповідно до статей 2, 25 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації ”, керуючись наказом МВС від 26.12.2014  № 1406 «Про 

затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» з метою безпосередньої 

організації і координації аварійно-рятувальних робіт з ліквідації 

надзвичайної ситуації на території _______ району: 

1. Утворити штаб з ліквідації надзвичайної ситуації у складі: 

__________________; 
(посада, прізвище, ініціали) 

__________________; 
(посада, прізвище, ініціали) 

__________________. 
(посада, прізвище, ініціали) 

2. Начальником штабу призначити ________________________. 
(посада, прізвище, ініціали) 

3. Розгорнути пункт управління в приміщенні залу засідань 

________ райдержадміністрації, каб. №__.  

4. Пересувний пункт управління розгорнути на території об‟єкта 

_______, в приміщенні адміністративної будівлі. 

5. Штабу у своїй діяльності керуватися Положенням про штаб 
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з ліквідації НС техногенного та природного характеру, затвердженим 

розпорядженням голови _____ райдержадміністрації від ____ №___. 

6. Начальнику штабу до ______ провести організаційне 

засідання штабу та визначитися щодо подальших дій та напрямків 

відповідальності членів штабу. 

7. Після ліквідації надзвичайної ситуації надати голові 

_________ райдержадміністрації звіт щодо прийнятих рішень, стану 

справ і перебігу подій під час ліквідації надзвичайної ситуації. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за 

собою. 

 

Керівник з ліквідації наслідків  

надзвичайної ситуації     
 

 

        Додаток до розпорядження керівника 

робіт з ліквідації надзвичайної ситуації 

         від _____17 № ___ 

 

Посадовий склад 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

№ 

з/п 
Посада Посада у штабі 

1. Начальник відділу з питань 

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Начальник штабу з 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

2. Начальник сектору   УДСНС 

України у Черкаській області 

Заступник начальника 

штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

3. Заступник начальника ___ ГУ НП 

в Черкаській області  

Член штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

4. Заступник головного державного 

санітарного лікаря ____ району 
Член штабу з ліквідації 

надзвичайної ситуації 

5. Головний ветеринарний лікар 

управління ветеринарної 

медицини ________ району 

Член штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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6. Заступник головного лікаря 

_______ центральної районної 

лікарні 

Член штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

7. Заступник начальника управління 

економіки райдержадміністрації 

Член штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

8. Заступник начальника управління 

по експлуатації газового 

господарства ___________ району 

Член штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

9. Заступник начальника _____ філії 

ДП «Черкасиоблавтодор» 

Член штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

10. Заступник директора районної 

філії ПАТ «Черкасиобленерго» 

Член штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

11. Начальник дільниці районної філії 

ПАТ «Укртелеком» 

Член штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

Додаток 8 

Варіант 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

голова райдержадміністрації    

 ________________________ 

__________ 20__ 

 

Протокол № __  

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій  

 

ГОЛОВУВАВ: голова райдержадміністрації - голова комісії 

ТЕБ і НС. 

ПРИСУТНІ:   члени комісії (за списком). 

ЗАПРОШЕНІ: (за окремим списком). 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Про подію, що виникла на території ______ району внаслідок 

різкого погіршення погодних умов ________ 20__ року. 

В ніч з ______ поточного року на територіях_______ району 
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утворився активний циклон, який зумовив сильні опади у вигляді 

снігу та посилення вітру до 30 м/сек. Температурна повітря о 4 годині 

ранку ___  становила -10° С. 

За повідомленням Черкаського обласного Центру з 

гідрометеорології температура повітря вдень буде сягати +2° С. 

Аномальні коливання температури повітря (від мінусових до 

позитивних значень), сильний вітер та опади будуть спостерігатися 

протягом найближчих 3-х діб. Проходження фронту циклону 

територією ___________ району супроводжувалось значним 

пошкодженням і руйнуванням житлового фонду, господарських 

споруд, інженерних мереж та комунікацій. Внаслідок утворення 

ожеледиці зареєстровані масові відключення електропостачання та 

зв‟язку. 

Нестабільні температурні умови обумовили утворення на 

автошляхах сильної ожеледі. Обстановку ускладнюють пошкодження 

дорожнього покриття на автошляхах. 

За попередніми даними внаслідок впливу стихії: 

отримали тілесні ушкодження різного ступеню _____ осіб; 

різного ступеня пошкодження зазнали покрівлі ____ будинків 

приватного житлового сектору. 

частково зруйновано _ житлових будинків (проживало __ осіб); 

загинуло ____ голів крупної рогатої худоби; 

повалено _____ опори ліній електропередач; 

ожеледдю та поваленими деревами блоковано проїзд по трасі 

«__»  на ділянці між населеними пунктами: ______________________. 

На трасі утворився затор автомобільного транспорту в обох 

напрямках _________________ (біля 50 а/м з кожного напрямку). В 

результаті нестабільної подачі електроенергії виникла аварія на 

теплотрасі, без теплопостачання залишилась центральна районна 

лікарня _____ ліжкомісць. 

Внаслідок різкого падіння тиску газу в газотранспортній системі 

України протягом найближчих 6 годин очікується обмеження 

газопостачання споживачам усіх категорій.  

Внаслідок пошкодження комунального газопроводу, припинено 

подачу газу до села __________. Орієнтований обсяг збитків, що 

завдала стихія - близько 7,5 млн. гривень. 

Подія, яка виникла на території_______ району містить в собі, 

відповідно до вимог пунктів 4.1, 4.2, 4.6, 4.7 та 4.11 класифікаційних 

ознак НС, які затверджено наказом МНС України від 
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12.12.2012 №1400 "Про затвердження Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій "  та п. 5 підпункт 1 постанови КМ України від 

24.03.04 №368 "Про затвердження порядку класифікаційних ознак НС 

техногенного та природного характеру за їх рівнями", ознаки 

надзвичайної ситуації у природному середовищі та інших сферах 

життєдіяльності людини, визначених у класифікаційних ознаках 

надзвичайних ситуацій. 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію з цього питання прийняти до відома. 

2. На підставі оцінки обстановки, відповідно до вимог пунктів 

4.1, 4.2, 4.6, 4.7 та 4.11 класифікаційних ознак НС, які затверджено 

наказом МНС України від 12.12.2012 №1400 "Про затвердження 

Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій "  та п. 5 підпункт 1 

постанови КМ України від 24.03.04 №368 "Про затвердження порядку 

класифікаційних ознак НС техногенного та природного характеру за 

їх рівнями", ситуацію, що сталася в ніч з __ на __ _____ поточного 

року на території ________________ району внаслідок впливу 

несприятливих погодних умов попередньо віднести до надзвичайної 

ситуації регіонального рівня. 

3. Рекомендувати головам ______________________ селищних, 

сільських рад, об‟єднаних територіальних громад здійснити заходи 

передбачені відповідними розділами «Планів реагування на 

надзвичайні ситуації»: 

3.1. Забезпечити своєчасно інформування населення про заходи, 

які вживаються місцевими органами виконавчої влади з подолання 

наслідків надзвичайної ситуації. Особливу увагу зосередити на 

питаннях, які викликають соціальну напругу серед населення. 

Термін: _______________. 

3.2. Провести подвірне комісійне обстеження домоволодінь, 

інших об‟єктів, для встановлення обсягів заподіяних руйнувань та 

виявлення реальної потреби матеріальних ресурсів. 

Термін: _______________. 

3.3. За результатами комісійних обстежень підготувати та надати 

до управління економіки райдержадміністрації акти обстежень, разом 

з обґрунтуванням про виділення коштів з бюджетів усіх рівнів 

відповідно до вимог Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету, затвердженого постановою КМ України від 29.03.02 №415 

та Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій, 

затвердженого постановою КМ України від 15.02.02 №175. 
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Термін: ___________. 

3.5. Підготувати попередні списки мешканців постраждалих 

будівель, в першу чергу мало захищених верств населення, тих, що 

мають дітей, інвалідів, ветеранів війни. 

Термін: ______________. 

3.6. Сумісно з відділом поліції ГУ НП в Черкаській області (ПІБ) 

організувати роботу щодо відновлення постраждалому населенню 

документів та цінних паперів, які знищено в результаті стихії. 

Термін: ______________. 

4. Начальнику служби ЦЗ _______ районного УДСНС України у 

Черкаській області (ПІБ) забезпечити проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, відповідно до «Плану 

реагування на надзвичайні ситуації ____ району». 

Термін: ______________. 

5. Доручити заступнику голови комісії ТЕБ і НC (ПІБ)  

запропонувати виконавчим комітетам селищних, сільських рад, 

об‟єднаних територіальних громад, керівникам підприємств, установ 

та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування: 

5.1 Уточнити наявність джерел альтернативного палива та 

передбачити можливість забезпечення діяльності підлеглих об‟єктів в 

умовах обмеженого і нестабільного газо-, тепло-, водо- та 

електропостачання. 

Термін: ______________. 

5.2. Організувати проведення невідкладних (аварійно-

відновлювальних) робіт на підвідомчих територіях, залучивши для 

цього відповідні сили та матеріальні резерви. 

Термін: ______________. 

6. Голові Райспоживспілки (ПІБ) забезпечити харчування 

постраждалого населення та особового складу сил цивільного захисту. 

Організувати забезпечення населення зони надзвичайної ситуації 

побутовим обслуговуванням. 

Термін: ______________. 

7. Управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації (ПІБ): 

7.1. Вжити заходи щодо безперебійного функціонування 

підвідомчих заходів (будинків-інтернатів, стаціонарних відділень). 

Термін: ______________. 

7.2. Здійснити необхідні заходи щодо надання допомоги 

постраждалому населенню, доставки продуктів харчування до 
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постраждалого населення в першу чергу соціально незахищеним 

верствам населення. Забезпечити їх речами першої необхідності. 

Термін: _______________. 

7.3. Надати пропозиції щодо можливості розміщення в 

підвідомчих закладах потерпілих для їх тимчасового проживання, 

приготування їжі для постраждалого населення, супроводження їх до 

медичних закладів. 

Термін: _______________. 

8. Рекомендувати організації “Червоного Хреста” 

______________ району (ПІБ) налагодити збір гуманітарної допомоги, 

добровільних внесків від благодійних фондів, установ, організацій, 

приватних осіб. Забезпечити родини з дітьми шкільного віку 

підручниками, формою та іншим майном, необхідним для навчання. 

Термін: ______________. 

9. ________________ філії “Райавтодор” (ПІБ): 

9.1. Забезпечити відновлення руху автотранспорту по трасі 

“____” на ділянці між населеними пунктами _____, визволення 

транспорту з снігових переметів. Забезпечити під‟їзд автотранспорту 

до кожного населеного пункту району для підвозу продуктів 

харчування та проведення робіт з відновлення газо- та 

електропостачання. 

Термін: ______________. 

9.2. Забезпечити готовність пунктів обігріву для учасників 

дорожнього руху, які знаходяться у заторах автомобільного 

транспорту між населеними пунктами _______________. 

Термін: ______________. 

9.3. Підготувати звернення до вищестоящих органів щодо 

обмеження руху на автомобільних шляхах та транспортних 

перевезень в період складних метеорологічних умов та на період 

ліквідації наслідків НС на території району. 

Термін: ______________. 

10. Головному лікарю _____________ центральної районної 

лікарні (нач. медичної служби району) (ПІБ): 

10.1. Задіяти  резервні джерела живлення для сталого 

функціонування центральної районної лікарні. 

Термін: ______________. 

10.2. Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги 

постраждалому населенню та ,у разі потреби, особовому складу,  що 

веде аварійно-рятувальні роботи в місцях виникнення НС.  
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Термін: ______________. 

10.3. Забезпечити стовідсоткове охоплення подвірними 

обходами, медичними оглядами мешканців в населених 

пунктах_____________. Організувати роботу лікувально-

профілактичних закладів району, забезпечити медичні формування та 

лікувальні заклади ліками та інвентарем. 

Термін: ______________. 

10.4. У разі неможливості відновлення в стислий термін 

теплопостачання _______________ центральної районної лікарні 

здійснити термінову евакуацію тяжкохворих в інші лікарняні заклади 

району. 

Термін: ______________. 

10.5. Вжити заходи щодо створення додаткової кількості ліжок в 

лікувально-профілактичних закладах. 

Термін: ______________. 

11. Начальнику управління ветеринарної медицини в ______ 

районі (ПІБ): 

11.1. Забезпечити своєчасний збір та захоронення загиблих 

тварин в населених пунктах _____. 

Термін: ______________. 

11.2. Організувати взаємодію з медичною службою району щодо 

виявлення хвороб спільних для людей і тварин. 

Термін: ______________. 

11.3. Посилити ветеринарний контроль за реалізацією м'яса і 

м‟ясопродуктів на ринках та в закладах торгівлі. 

Термін: ______________. 

11.4. Забезпечити готовність сил та засобів та у разі необхідності 

провести дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію територій, 

приміщень, сільськогосподарських тварин, продукції тваринництва. 

Термін: ______________. 

12. Начальнику житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури райдержадміністрації (ПІБ): 

12.1. Залучити важку будівельну техніку для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в зоні НС. 

Термін: у разі необхідності. 

12.2. Відновити теплопостачання__________ районної лікарні. 

Термін: ______________. 

13. Начальнику  районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській 

області (ПІБ): 
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13.1. Обмежити доступ сторонніх і забезпечити охорону 

громадського порядку в населених пунктах_____________. Здійснити 

комплекс заходів по упередженню можливих порушень правопорядку, 

недопущення провокацій та мародерства в зоні НС. 

Термін: ______________. 

13.2. Забезпечити безпеку дорожнього руху під час переміщення 

транспортних засобів, що задіяні у заходах евакуації населення, та 

руху транспортних засобів задіяних у проведенні аварійно-

рятувальних робіт. 

Термін: під час проведення евакозаходів. 

14. Головному державному санітарному лікарю району (ПІБ): 

14.1. Вжити запобіжних заходів щодо недопущення в зоні НС 

інфекційних захворювань. Забезпечити контроль щодо санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення на території ________ 

населених пунктів та в місцях розміщення евакуйованого населення. 

Термін: ______________. 

14.2. Провести комплекс заходів з дезінфекції джерел 

водопостачання та вбиралень на територіях постраждалих 

домоволодінь в населених пунктах ___________________. 

Термін: ______________. 

14.3. Забезпечити суворий контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних та протиепідемічних вимог на підприємствах громадського 

харчування. Особливу увагу звернути на місця несанкціонованого 

продажу продукції. 

Термін: ______________. 

15. Начальнику районної філії “_____________” ПАТ 

“Черкасиобленерго” (ПІБ): 

15.1. Виділити сили та засоби для відновлення 

електропостачання в населених пунктах _____________________. 

Термін: ______________. 

15.2. На підставі висновків із прогнозу щодо подальшого 

ускладнення метеорологічної обстановки вжити додаткових заходів із 

запобігання виникнення аварійних ситуацій на підвідомчих об‟єктах. 

Термін: ______________. 

16. Начальнику управління по експлуатації газового 

господарства ___________ району: 

16.1. Забезпечити відновлення газопостачання в населених 

пунктах _____________ та вжити заходів щодо безперебійного 

газопостачання споживачів. 
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Термін: ______________. 

16.2. На підставі висновків із прогнозу щодо подальшого 

ускладнення метеорологічної обстановки вжити додаткових заходів із 

запобігання аварійних ситуацій на підвідомчих об‟єктах. 

Термін: ______________. 

17. Службі з технічного забезпечення району (______________): 

Забезпечити своєчасний ремонт автомобільної техніки, яка буде 

задіяна під час виконання завдань в зоні НС та доставку майна і 

обладнання до місць проведення аварійно-відновлюваних робіт. 

Термін: ______________. 

18. Комунально-технічній службі ________________ району 

(_____________): 

18.1. Організувати посилений лабораторний контроль якості 

питної води та забезпечити споруди центрального водопостачання 

необхідною кількістю реагентів і знезаражуючих засобів. 

Термін: ______________. 

18.2. Обстежити мережі водопостачання та водовідведення, у 

разі виявлення пошкоджень вжити заходів щодо недопущення 

виникнення аварій на об‟єктах водопостачання та водовідведення. 

Термін: ______________. 

19. Службі з забезпечення паливо-мастильними 

матеріалами_______ району (ПІБ): 

Організувати підвезення паливо-мастильних матеріалів до місць 

виконання робіт та забезпечити техніку задіяних формувань паливо-

мастильними матеріалами у необхідній кількості, відповідно до 

заявок. 

Термін: ______________. 

20. Начальнику цеха  ___ центру технічної експлуатації районної 

філії ПАТ “Укртелеком” (ПІБ): 

20.1. Забезпечити органи управління та сили цивільного захисту 

_________ району безперервним зв‟язком в умовах НС. Передбачити 

можливість роботи засобів зв‟язку в польових умовах. 

Термін: ______________. 

20.2. Забезпечити надійний зв‟язок між формуваннями, що 

залучені до виконання аварійно-рятувальних робіт та штабом з 

ліквідації НС. 

Термін: ______________. 

20.3. Вжити заходів щодо відновлення телефонного зв‟язку з 

населеними пунктами. 



 
38 

Термін: ______________. 

21. Відділу з питань ЦЗ райдержадміністрації (ПІБ), районному 

відділу   УДСНС України у Черкаській області (ПІБ), головному 

редактору газети “_______”(ПІБ), головам сільських та селищних рад, 

об‟єднаної територіальної громади,: 

21.1. Організувати проведення через місцеві засоби масової 

інформації (у тому числі листівки, гучномовці та інше) своєчасного та 

об‟єктивного інформування населення про розвиток НС, про заходи, 

які вживаються райдержадміністрацією і органами місцевого 

самоврядування з подолання наслідків НС, про порядок і місця 

отримання допомоги (продуктів харчування, води, теплих речей, 

засобів гігієни тощо). правил поведінки людини в умовах НС. 

Термін: ______________. 

22. Управлінню економіки райдержадміністрації (ПІБ) спільно з 

відділом житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури (ПІБ), фінансового управління (ПІБ) 

райдержадміністрації відповідно до вимог Порядку використання 

коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою КМ 

України від 29.03.2002 №415 та розпоряджень голови від ____ №___ 

“Про затвердження механізму застосування на рівні обласного 

бюджету Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” 

підготувати та надати голові райдержадміністрації проект листа до 

голови облдержадміністрації та пакет необхідних документів щодо 

надання фінансової допомоги на ліквідацію наслідків даної НС за 

рахунок бюджетних коштів. 

Термін: ______________. 

23. Начальнику відділу з питань ЦЗ райдержадміністрації  (ПІБ): 

23.1. Забезпечити через наявні засоби масової інформації (в т.ч. 

гучномовці, листівки, газету “__________” тощо) своєчасне 

оповіщення та інформацію населення про характер і масштаби загрози 

та рекомендації щодо поведінки в умовах, які склалися. 

Термін: ______________. 

23.2. Підготувати проект звернення до голови комісії ТЕБ та НС 

облдержадміністрації щодо розгляду ситуації, що склалася в ніч з ___ 

на ___ ___________поточного року на території району в наслідок 

несприятливих погодних умов на засіданні регіональної комісії ТЕБ та 

НС та залучення додаткових сил та засобів для ліквідації наслідків НС 

в ________________ районі, відповідно до “Плану реагування на 

надзвичайні ситуації області”. 
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Термін: ______________. 

23.3. На підставі прийнятих комісією рішень щодо попередньої 

оцінки рівня НС відповідно до вимог постанови КМ України від 

24.03.2004 №368 та наказу МНС України від 23.11.2005 №352 "Про 

затвердження порядку підготовки матеріалів, на підставі яких 

надається експертний висновок щодо рівня надзвичайних ситуацій" 

підготувати та надати до облдержадміністрації повідомлення про 

виникнення НС та пакет необхідних документів для підготовки 

експертного висновку щодо остаточного визначення рівня НС. 

Термін: ______________. 

23.4. Інформацію до органів управління територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ Черкаської області щодо виникнення і розвитку 

НС надавати у відповідності з табелем термінових та строкових 

донесень МНС України цілодобово до 6.00, 10.00, 14.00, 20.00. 

Голова комісії                                                  ___________________ 

Відповідальний  

секретар комісії                                          ________________ 
 

Голова ________________ районної державної адміністрації 

 

 

Головам сільських та селищних рад, об‟єднаних 

територіальних громад,  керівникам структурних підрозділів 

райдержадміністрації, місцевих підрозділів центральних органів 

виконавчої влади, керівникам підприємств, установ та організацій 

 

Доручення 

 

До протоколу №__ від __ ______ 20__р. позачергового засідання 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій при __________ райдержадміністрації. 

Прошу забезпечити своєчасне виконання прийнятих комісією 

рішень. 

 

Голова    райдержадміністрації  
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Додаток 9 

Варіант 

 

Примірний зміст текстового повідомлення при проведенні 

тимчасової евакуації  населення з небезпечного району (зони) 

УВАГА! 

Говорить ________________________. 

Термінове повідомлення. 

У зв'язку з погіршенням погодних умов і необхідності 

забезпечення безпеки у терміни з _______ по ________ проводиться 

евакуація населення з небезпечної району (зони) _____________. 

Маршрути безпечного виходу цивільного населення:  

перший – ___________ у район ____________;  

другий – ____________ у район ____________;  

третій – ___________ у район ______________. 

Слідуйте вказаним маршрутом. 

Візьміть документи, гроші, питну воду, продукти харчування, 

найнеобхідніші речі та медикаменти. 

Дітям дошкільного віку вкладіть у кишеню або пришийте до 

одягу записку, де зазначте їх прізвище, ім‟я та по батькові, домашню 

адресу, а також прізвище, ім‟я та по батькові батьків та контактні 

телефони. 

Якщо є змога, надайте допомогу громадянам похилого віку, 

людям з фізичними вадами здоров‟я. 

При необхідності зверніться за допомогою до правоохоронців 

та медичних працівників. 

 


