йакй
УКРАЇНА
ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови
від “/ / ” грудня 2018 р.

Пологи

Про затвердження Плану
реагування на надзвичайні
ситуації міста Пологи
Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року
№ 223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації
державного рівня», з метою попередження та ліквідації можливих наслідків
надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зменшення
матеріальних втрат та організації першочергового життєзабезпечення
постраждалих та населення міста Пологи
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити план реагування на надзвичайні ситуації міста Пологи
(додається).
2. Затвердити Перелік техніки, якої може бути задіяної в разі
виникнення надзвичайної ситуації в м. Пологи (додається).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
Пологівської міської ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови
від

Н- ■<^0^ № '(ЧЬ

План
реагування на надзвичайні ситуації міста Пологи
Загальні положення

План реагування на надзвичайні ситуації місцевого рівня є основним
документом, що координує дії суб’єктів забезпечення цивільного захисту на
надзвичайні ситуації, уточнені в умовах конкретного виду та рівня, і полягає
в організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, припинення
дії або впливу небезпечних факторів, рятування населення і майна,
локалізації зони надзвичайної ситуації, а також ліквідації або мінімізації її
наслідків, які становлять загрозу життю або здоров’ю населення, заподіяння
шкоди території, навколишньому природному середовищу або майну. План
розроблений відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України,
Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 626 «Про
затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної
системи цивільного захисту», завдань суб’єктів забезпечення цивільного
захисту, які визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня
2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему
цивільного захисту» та Постановою Кабінету Міністрів України від 11
березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про
функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту».
План реагування на надзвичайні ситуації розробляється з метою
упорядкування та координації дій органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, суб’єктів
господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.
План реагування на надзвичайні ситуації визначає організацію
управління реагуванням на надзвичайні ситуації, порядок дій і взаємодії, а
також організацію основних видів забезпечення органів управління та сил
цивільного захисту, що залучатимуться до реагування у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій, переведення органів управління та сил
цивільного захисту у режим підвищеної готовності, режим надзвичайної
ситуації.
Завдання Плану реагування на надзвичайні ситуації:
•
Організація і здійснення взаємо узгодженого комплексу
організаційних та практичних дій щодо проведення аварійно - рятувальних
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру;

• Забезпечення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації
оперативного реагування органів управління, сил і засобів цивільного захисту
по запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації;
• Запобігання загибелі людей;
• Зменшення матеріальних втрат та організації першочергового
життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій;
• Систематизованого і своєчасного надання допомоги постраждалим.
Порядок введення Плану в дію

План реагування на надзвичайні ситуації місцевого рівня вводиться в
дію розпорядженням міського голови при виникненні на території міста
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
Розпорядженням міського голови План реагування на надзвичайні
ситуації місцевого рівня може вводитися на всій території міста в повному
обсязі або частково в межах окремих мікрорайонів для надання допомоги
органам управління і силам цивільного захисту при надзвичайній ситуації
об’єктового рівня.
Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що
прогнозується або виникла, встановлюється один із таких режимів
функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту:
- підвищеної готовності;
- надзвичайної ситуації;
- надзвичайного стану.
Підставами для тимчасового введення в місті або в межах конкретної
території для міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту режиму підвищеної готовності є:
на державному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації
державного рівня;
на регіональному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації
регіонального рівня;
на місцевому рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого
рівня.
Підставами для тимчасового введення в місті або в межах конкретної
території для міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту режиму надзвичайної ситуації є:
на державному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що
класифікується як ситуація державного рівня;
на регіональному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що
класифікується як ситуація регіонального рівня;
на місцевому рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що
класифікується як ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку
класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368.
Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в місті
вводиться:
за рішенням Кабінету Міністрів України - на території усієї держави або
її окремих регіонів;
за рішенням обласної державної адміністрації - на території
відповідного регіону;
за розпорядженням міського голови - на території міста.
У період дії надзвичайного стану в разі його введення єдина державна
система цивільного захисту функціонує відповідно до вимог Кодексу
цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються
згідно із Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та
іншими нормативно-правовими актами.
Органи управління в надзвичайній ситуації

Органами управління цивільного захисту є:
на місцевому рівні - Пологівська міська рада, Пологівський ДПРЧ-21
ГУ ДСНС України у Запорізькій області:
на об’єктовому рівні - керівні органи підприємств, установ та органі
зацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які
утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.
Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування
органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій,
здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування
системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про
обстановку в місці виникнення надзвичайних ситуацій у міській ланці функ
ціонують:
на місцевому рівні:
Пологівська міська рада, Пологівський ДПРЧ-21 ГУ ДСНС України у
Запорізькій області.
З ними взаємодіють комунальні підприємства Пологівської міської ради.
на об’єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби підприємств,
установ та організацій (у яких вони створені).
Для управління міською ланкою використовується телекомунікаційна
мережа загального користування.
Для координації діяльності виконавчих органів міської ради,
підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенноекологічної безпеки, захисту населення і території від наслідків надзвичайних
ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на
них функціонують:

на місцевому рівні - Пологівська міська рада, Пологівський ДПРЧ-21 ГУ
ДСНС України у Запорізькій області.
на об’єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій
підприємств, установ та організацій.
Діяльність зазначених комісій провадиться відповідно до положень про
них.
Для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її
наслідків на місцевому (за потреби) та об'єктовому рівнях утворюються
спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації.
Для координації дій органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, а також
організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій:
призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій (заступник міського голови);
утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Провідний спеціаліст відділу ЖКГ,
архітектури та містобудування
Пологівської міської ради

Ю.ВАЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови
від / /

Перелік
техніки, якої може бути задіяиої в разі
виникнення надзвичайної ситуації в м. Пологи

- автомобіль марки ГАЗ 3302 - КУП «Житло-Сервіс» Пологівської міської
ради;
- автомобіль марки ГАЗ-САЗ - КУП «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради;
- екскаватор - ЭО 05723 - ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської
ради;
- ЗИЛ 130 - ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради;
- САЗ 3507 - ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради;
- газель - АР 7634 - ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради;
- генератор БідЬагу 6 кВт - ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської
ради;
- екскаватор ЮМЗ-6 - КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради;
- газель бортовий ГАЗ-33021 - КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської
ради;
- МАЗ самоскид 5551 - КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради;
- автопідйомник АП 17А - КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської
ради.
Провідний спеціаліст відділу ЖКГ,
архітектури та містобудування
Пологівської міської ради

Ю.ВАЩУК

