від 13 грудня 2016 року

№ 343-р

Про організацію робіт щодо виявлення
та знешкодження вибухонебезпечних
предметів на території Голованівського
району
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1999 року № 2294 «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та
знищення вибухонебезпечних предметів» з врахуванням змін, внесених
постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 року № 776 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1999 року № 2294», спільного наказу Міністра України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Міністра оборони України, Міністра транспорту та зв’язку
України, голови Державної прикордонної служби України від 27 травня
2008 року № 405/223/625/455 «Про організацію робіт з виявлення,
знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України
та взаємодію під час їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04 липня 2008 року за № 591/15282, наказу МНС України від 17 грудня
2009 року № 852 «Про затвердження тимчасової інструкції з організації та
проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами
та спеціалізованими підприємствами МНС» та з метою упорядкування робіт з
виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, що
залишились на території району:
1. Затвердити план дії органів управління і сил реагування у разі
виявлення вибухонебезпечних предметів (додається).
2. Начальнику районного відділу управління ДСНС України у
Кіровоградській області Прудкому В.В. (далі – РВ УДСНС):
забезпечити інформування Голованівського відділу Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області про виявлені вибухонебезпечні
предмети;
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спільно з сільськими та селищними радами організувати збір даних про
виявлені вибухонебезпечні предмети і перевірити їх достовірність;
подавати письмову заявку управлінню ДСНС України в Кіровоградській
області щодо розмінування і знешкодження виявлених вибухонебезпечних
предметів та повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації;
по прибутті групи з піротехнічних робіт забезпечити її супровід до місця
виявлення вибухонебезпечних предметів представником РВ УДСНС.
3. Голованівському відділу Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській
області
отримавши
повідомлення
про
виявлення
вибухонебезпечних предметів:
негайно повідомити диспетчера Державної пожежної рятувальної
частини РВ УДСНС;
організувати охорону вибухонебезпечних предметів на місці їх знахідки
до прибуття групи з піротехнічних робіт;
забезпечити супровід автомобілів групи розмінування працівниками
відділу до визначеного місця знешкодження вибухонебезпечних предметів.
4. Місцем знищення вибухонебезпечних предметів визначити кар’єр
Межирічківської сільської ради згідно з додатком.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 21 грудня 2015 року № 359-р «Про організацію
робіт щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на
території Голованівського району».
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
13 грудня 2016 № 343-р

ПЛАН
дії органів управління і сил реагування у разі
виявлення вибухонебезпечних предметів
1. Коротка характеристика
Найбільша довжина території району із заходу на схід складає 35 км, а з
півночі на південь 62 км.
Кількість населення району станом на 01 січня 2016 року складає
30,0 тис. чол., з них: міське населення – 12,0 тис. чол., сільське населення – 19,0
тис. чол.
Адміністративним центром району є смт Голованівськ. На території
району розташовано 50 населених пунктів, які адміністративно об’єднані в
24 місцевих ради.
Місцевість району являє собою горбкувату рівнину, розділену річками та
балками.
Південно-східна частина району степова, в північно-західній половині в
основному в низинах річок та на водорозподілах розташовані лісові ділянки.
Територія району обводняється 18 річками, які належать до басейну річки
Південний Буг та Ятрань. Найбільшими річками району є річки Південний Буг
та Ятрань, які протікають на протязі 15 км по південному кордону та в
східному напрямку довжиною 10,7 км.
Враховуючи те, що в часи Другої світової війни на території району
велися активні бойові дії, небезпечні «знахідки» у вигляді мін, снарядів, гранат
(або їх фрагментів) трапляються доволі часто.
2. Можлива обстановка
Вибухонебезпечні предмети (далі – ВНП), що залишились з часів війни,
трапляються як поодинці, так і комплексно.
Основними причинами таких подій є:
недостатня інформованість усіх верств населення щодо можливих дій при
виявленні ВНП;
недостатня кваліфікованість фахівців пунктів прийому металобрухту,
низький рівень їх відповідальності та громадянської свідомості;
бажання деяких громадян будь-якою ціною здати металобрухт.
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3. Дії органів управління та сил реагування з отриманням інформації
про виявлення вибухонебезпечного предмета
3.1. Про виявлення застарілих ВНП або невідомих металевих предметів
інформація надходить від чергових служб згідно з планами взаємодії та від
населення.
Черговий райдержадміністрації доповідає голові райдержадміністрації та
спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації про
виявлення вибухонебезпечного предмету на території району.
При отриманні інформації про виявлення ВНП на території району
спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації:
направляє на місце виявлення ВНП посадову особу, яка попередньо
визначає тип, калібр, кількість ВНП та організовує огородження та маркування
місця знаходження;
складає заявку та надсилає районному відділу управління ДСНС України
у Кіровоградській області;
організовує взаємодію з відділом поліції Головного управління
національної поліції в області:
забезпечує безпеку громадян на місці виявлення ВНП, а за необхідністю
забезпечує безпечний супровід автомашин при транспортуванні ВНП до місця
знищення;
веде облік виявлених і знешкоджених ВНП;
організовує взаємодію з Голованівським відділом поліції Головного
управління національної поліції в області та районним відділом УДСНС
України в області.
3.2. Інформація про можливість вибуху в установах (підприємствах або
інших об’єктах) надходить від чергових служб згідно з планами взаємодії та від
населення.
У разі отримання інформації про встановлення вибухового пристрою або
виявлення «безгосподарних» валіз, сумок тощо черговий райдержадміністрації
доповідає голові райдержадміністрації та спеціалісту з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації.
При отриманні указаної інформації, спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації:
інформує начальника РВ УДСНС в області якщо інформація надійшла з
іншого джерела;
повідомляє черговій службі районного відділу управління ДСНС України
у Кіровоградській області та Гайворонське міжрайонне відділення УСБУ в
області;
вирішує питання щодо направлення пожежно-рятувального підрозділу до
місця події;
сповіщає вибухотехнічну групу районного відділу управління ДСНС
України у Кіровоградській області УДСНС в області про виявлення невідомого
вибухового пристрою (предмета);
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організовує взаємодію з Голованівським відділом Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області щодо організації обмеження
доступу та евакуації громадян із загрозливої зони;
бере під контроль хід виконання робіт, при різкій зміні обстановки
негайно доповідає голові районної державної адміністрації та голові районної
комісії з питань ТЕБ та НС;
після завершення робіт та з’ясування обстановки, направляє доповідь в
управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту інфраструктури та
промисловості облдержадміністрації.
4. Матеріально-технічне забезпечення проведенням робіт із
знешкодження вибухонебезпечних предметів
Забезпечення виконання робіт щодо знешкодження виявлених застарілих
ВНП проводиться за рахунок резервного фонду місцевого бюджету.
Забезпечення групи піротехнічних робіт АРЗСП паливно-мастильними
матеріалами здійснюється за рахунок місцевих органів влади.
_________________________
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Місце знешкодження вибухонебезпечних предметів
на території Голованівського району
Район,
село
Кіровоградської
області
Голованівський
район
с. Межирічка

Місце знешкодження ВНП

0,73-1,0 км на схід від с.Межирічка
(А) Х30, 497963 У48,420197

Загальна
характеристика
місць
знешкодження
ВНП
Гранкар’єр

Примітка:
За необхідністю, за взаємною домовленістю, можливе використання місць знешкодження
ВНП на території сусідніх районів.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

