від 01 серпня 2016 року

№ 207-р

Про проведення багатоступеневого
командно-штабного навчання
з цивільного захисту
Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту області на
2016 рік, затвердженого розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 06 квітня 2015 року № 150-р «Про основні заходи цивільного
захисту області на 2015 рік», листа обласної державної адміністрації від
20 квітня 2015 року № 01-18/435/4 «Про проведення багатоступеневого
командно-штабного навчання з цивільного захисту» та з метою удосконалення
навичок керівників у приведенні підпорядкованих органів управління в
готовність до дій за призначенням, надання практичних навичок із збору,
обробки та аналізу інформації про обстановку, підготовки даних про прийняття
рішення, планування дій органів управління та сил, своєчасного доведення
задач до підлеглих, безперервного управління ними у ході проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, підвищення рівня знань
виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ
та організацій району в управлінні підпорядкованими органами управління і
силами, організації взаємодії та всебічного забезпечення у ході виконання
завдань по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:
1. З 17 по 18 серпня 2016 року провести в районі багатоступеневе
командно-штабне навчання з цивільного захисту.
2. Залучити до навчання: керівний склад цивільного захисту району,
районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, комісію з питань евакуації, управління економічного розвитку,
торгівлі, промисловості, інфраструктури та надання адміністративних послуг
райдержадміністрації,
Голованівський
відділ
Головного
управління
Національної поліції України в Кіровоградській області, спеціалізовані служби
цивільного захисту району, розрахунково-аналітичну групу району, органи
управління, сили і засоби сільських та селищних рад районної ланки
територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту, суб’єктів господарської
діяльності району, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
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3. Керівному складу цивільного захисту району, спеціалізованим службам
району:
уточнити плани дій по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі
виникнення аварій, катастроф та стихійних лих у всіх ланках цивільного
захисту;
підготувати документацію посадових осіб цивільного захисту району
(розпорядчі документи на створення та функціонування комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, комісії з питань
евакуації, документацію спеціалізованих служб цивільного захисту району,
документи та розрахунки щодо проведення аварійно-рятувальних та
відновлювальних робіт).
4. Службі оповіщення і зв’язку:
перевірити правильність та відповідність спискам заведення телефонів
посадових осіб цивільного захисту на стійки ЦВ;
перевірити правильність та порядок запуску електросирен автономного
включення через станційно-лінійну дільницю № 7 комбінованого центру
комунікацій та диспетчерів об’єктів господарської діяльності;
визначити можливості відомчих ліній зв’язку та радіомереж у
використанні їх для доведення сигналів до окремих місць працюючих;
перевірити наявність магнітофонів та уточнити тексти пакетів зі
зверненням до населення на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть
виникнути на території району.
5. Службі інженерно-технічного захисту населення підготувати захисні
споруди цивільного захисту, які знаходяться на обліку в районі, незалежно від
форм власності і підпорядкування, до дій за призначенням.
6. Керівникам формувань радіаційного, хімічного та медичного захисту
населення забезпечити особовий склад формувань засобами індивідуального
захисту і приладами радіаційної та хімічної розвідки.
7. Керівникам об’єктів, установ, організацій, які проводять спеціальні
об’єктові навчання з цивільного захисту та штабні тренування органів
управління цивільного захисту:
провести заняття з особовим складом щодо заходів безпеки при
виконанні практичних робіт в ході навчання та вжити заходи щодо
недопущення аварій та травмування людей;
доповідь про готовність до проведення багатоступеневого командноштабного навчання надати управлінню економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та надання адміністративних послуг
райдержадміністрації до 12 серпня 2016 року.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
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