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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо роботи педагогічних працівників НМЦ ЦЗ та БЖД 

Черкаської області у складі контрольної групи під час 

підготовки та проведення  

командно-штабних навчань органів управління і сил 

цивільного захисту  

 

I. Загальні положення 

 

Методичні рекомендації розроблені згідно з Порядком 

підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2013 № 443, Організаційно-

методичних вказівок з підготовки населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях, затверджених наказом ДСНС України 

від 19.02.2016 №83 та Методичними рекомендаціями щодо 

підготовки та проведення командно-штабних навчань органів 

управління цивільного захисту, затверджених наказом ДСНС 

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

18.05.2017 № 273). 

Командно-штабні навчання органів управління цивільного 

захисту (далі - КШН) є однією з основних форм практичної 

підготовки керівного складу і фахівців органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, керівників 

підрозділів (служб, формувань) сил цивільного захисту та їх 

органів управління. 

Основними завданнями з проведення КШН є: 

- поглиблення теоретичних знань та набуття практики 

керівним складом і фахівцями органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів цивільного захисту у 

приведенні підпорядкованих органів управління і сил в готовність 

до дій за призначенням та управління ними в різних режимах 

функціонування ЄДС ЦЗ; 

- відпрацювання злагодженості, оперативності у роботі та 

взаємодії між органами управління і силами цивільного захисту 
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під час організації, здійснення та всебічного забезпечення заходів 

із захисту населення і територій у разі загрози і виникнення 

надзвичайних ситуацій, реагування на них та ліквідації їх 

наслідків у мирний час і в особливий період; 

- моделювання сценаріїв розвитку надзвичайних ситуацій 

та перевірка реальності і коригування розроблених документів із 

планування діяльності функціональних і територіальних 

підсистем ЄДС ЦЗ та їх ланок; 

- визначення стану готовності функціональних і 

територіальних підсистем ЄДС ЦЗ та їх ланок до вирішення 

завдань цивільного захисту у мирний час та в умовах особливого 

періоду; 

- дослідження проблемних питань, які призвели або 

можуть призвести до зниження рівня готовності, проведення 

аналізу причин їх виникнення та визначення шляхів вирішення. 

Під час проведення заходів з підготовки до дій за 

призначенням органів управління та сил цивільного захисту 

працівники навчально-методичних центрів можуть залучатися до 

проведення з керівним складом і фахівцями територіальних 

підсистем ЄДС ЦЗ, їх ланок та відповідних суб’єктів 

господарювання спеціально організованих занять, консультацій, 

навчальних зборів, здійснювати методичне керівництво, 

контроль, документування, збір і систематизацію інформації під 

час відпрацювання навчальних і дослідницьких заходів, а також 

призначатися посередниками при тих, хто навчається та 

відповідальними особами за підготовку і проведення на місцях 

показу заходів відповідно до плану проведення показових 

командно-штабних навчань і штабних тренувань 
При проведенні командно-штабних навчань з органами 

управління і силами цивільного захисту територіальних 
підсистем ЄДС ЦЗ працівники Центрів можуть призначатися до 
складу створених за навчанням контрольної групи. 

Учасники контрольної групи призначаються з числа 

працівників 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, здійснення контролю за роботою учасників 

навчань (тренувань) і оцінки їх дій та надання необхідних 
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відомостей керівнику навчань. 

ІІ. Підготовка контрольної групи 

 

2.1.  Під час підготовки КШН здійснюється підготовка 

контрольної групи з метою забезпечення правильного розуміння 

ними задуму КШН, вимог керівних документів, положень 

статутів і настанов, уточнення порядку виконання своїх 

обов’язків під час відпрацювання навчальних питань, які 

передбачені планом проведення навчання, вивчення району 

навчання, а також удосконалення методики навчання.  

2.2.  До початку навчання контрольній групі 

рекомендується вивчити порядок проведення навчання, плануючі 

документи того органу управління цивільного захисту при якому 

будуть виконувати свої обов’язки, особливості проведення 

спеціальних об’єктових навчань (тренувань) на об’єктах 

господарської діяльності, проведення яких сплановано на час 

проведення командно-штабного навчання. 

2.3. Педагогічним працівникам Центру, яких призначено 

до складу  контрольної групи необхідно: 

чітко знати і вміти творчо застосовувати вимоги законодавчих 

та нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, 

організаційно-методичних вказівок, положень, Методичних 

рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних 

навчань органів управління цивільного захисту, затверджених 

наказом ДСНС України від 29.01.2014 №44 (у редакції наказу 

ДСНС України від 18.05.2017 №273), а також листа ДСНС 

України від 26.04.2017 №16-6361/161 "Про проведення 

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 

захисту"; 

знати можливості підрозділів, спеціалізованих служб та 

формувань цивільного захисту суб’єктів господарювання, що 

залучаються до навчання та способи застосування спеціальної 

техніки у різних умовах обстановки. 

2.4. Контрольна група може готуватись як самостійно, так 

і на спеціально організованих інструктажах та заняттях, які 

проводяться за рішенням керівника КШН. 

Під час самостійної підготовки вивчається (оновлюються 

знання) законодавча та нормативна бази, накази та інші 
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розпорядчі документи центральних та місцевих органів 

виконавчої влади у сфері цивільного захисту, посібники та 

матеріали щодо проведення спеціальних об’єктових навчань 

(тренувань) на інших об’єктах господарської діяльності, 

матеріали розбору   командно-штабних навчань, які проводились 

в інших регіонах. 

2.5. Вимоги керівних документів по організації роботи 

педагогічних працівників Центру у складі контрольної групи 

командно-штабного навчання органів управління та сил 

цивільного захисту. 

        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. В них визначається, що для 

підготовки та проведення КШН відповідно до законодавства 

призначається апарат керівництва навчанням і посередники, 

створюються контрольна та за необхідністю дослідницька групи. 

На показові КШН на місця показу рекомендується призначати 

відповідальних осіб за підготовку та проведення відповідних 

заходів. 

Для організації підготовки та проведення КШН складаються 

наступні організаційні, навчально-методичні та оперативні 

документи. 

До організаційних документів належать: 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. 

До навчально-методичних документів належать: план 

проведення КШН з комплектом ввідних щодо нарощування 

обстановки та схемами проведення практичних заходів на КШН 

(для кожного навчального місця); особисті плани; плани участі 

сил цивільного захисту та їх органів управління у КШН; завдання 

на проведення дослідження (у разі утворення групи досліджень). 

До оперативних документів належать: накази, 



8 

 

розпорядження, у тому числі за видами забезпечення; таблиця 

сигналів; табель термінових донесень тощо. 

Перелік документів, що розробляються при підготовці до 

КШН залежно від обстановки, може бути скорочений або 

розширений за рішенням керівника навчання. 

Наказ (розпорядження) про заходи з підготовки та 

проведення КШН рекомендується видавати за місяць до початку 

проведення навчання. 

У наказі (розпорядженні), як правило, вказується: строки 

проведення КШН; склад керівництва КШН, посередників та 

спеціальних груп, що створюються на період підготовки та 

проведення навчання; терміни розроблення та затвердження 

основних документів з проведення КШН; органи управління 

функціональних, територіальних підсистем ЄДС ЦЗ та їх ланок і 

сили цивільного захисту, що залучаються до проведення 

навчання; завдання виконавцям щодо підготовки та всебічного 

забезпечення заходів КШН та його учасників, а також інші 

питання. Наказ (розпорядження) доводиться до керівного складу 

органів управління, залучених до навчання, в частині, що їх 

стосується. 

 Організаційні вказівки з підготовки та проведення КШН 

розробляються після проведення рекогносцировки районів (місць, 

об’єктів) навчання та доводяться до органів управління 

цивільного захисту в частині, що їх стосується, після видання 

наказу (розпорядження) про заходи з підготовки та проведення 

КШН. 

В організаційних вказівках, як правило, зазначаються: 

строки і тема проведення КШН; заходи, що необхідно здійснити 

до початку навчання (підготовка робочих місць для роботи 

комісій з питань ТЕБ і НС, евакуації, пунктів (центрів) управління 

в надзвичайних ситуаціях, створення (підготовка) натурних 

ділянок (місць), засобів імітації для проведення практичних 

заходів, уточнення плануючих документів, тематики і термінів 

проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з 
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питань цивільного захисту), а також заходи з підготовки 

учасників навчання та порядок проведення огляду їх готовності 

до КШН, інші питання. 

Тема КШН, як правило, визначається комплексною, що 

забезпечує відпрацювання всього переліку завдань, що 

виконуються за певними режимами функціонування ЄДС ЦЗ з 

урахуванням оперативної обстановки в зоні відповідальності 

органів управління та сил цивільного захисту. 

План-календар основних заходів КШН розробляється для 

забезпечення планової та організованої роботи керівництва і 

посередницького апарату перед початком та під час навчань. 

План-календар, як правило, визначає тему КШН, мету, час 

проведення і тривалість заходів КШН; місце проведення заходів; 

органи управління функціональних, територіальних підсистем 

ЄДС ЦЗ та їх ланок і сили цивільного захисту, що залучаються до 

проведення заходів, а також суб’єкти господарювання, де на 

період проведення КШН заплановано проведення 

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань 

цивільного захисту. 

У порядку проведення заходів за планом-календарем у 

стислій формі вказуються: основні заходи, що проводяться до 

початку КШН, під час його проведення та розбору, час і місце їх 

проведення. 

Основні заходи, що проводяться під час навчання, 

складають базовий сценарій КШН, до якого можуть додаватися 

підсценарії за етапами КШН. 

План-календар основних заходів КШН підписується 

керівником навчання та подається на затвердження 

безпосередньому начальнику керівника навчання за 15 днів до 

його початку.  

На підставі Плану-календаря основних заходів КШН 

штабом керівництва навчання відпрацьовується План 
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проведення КШН та інші плануючі документи. 

На підставі Плану проведення КШН заступниками 

керівника навчання, заступниками і помічниками керівника 

штабу навчання, а також посередниками та працівниками зі 

складу контрольної групи розроблюються особисті плани 

роботи. 

У них рекомендується вказувати: тему та тривалість 

проведення КШН; етапи навчання, їх найменування та тривалість; 

час проведення та стислий зміст заходів з оцінювання стану 

готовності, контролю дій, нарощування обстановки, інші заходи, 

що здійснюються відповідно до Плану-календаря проведення 

заходів КШН та плану його проведення; необхідні розрахункові 

та довідкові дані. 

2.6. На підставі плану проведення КШН учасники 

контрольної групи розробляють особисті плани роботи, вивчають 

обстановку та плануючі документи з питань цивільного захисту 

підприємства, установи, організації у яких їм належить 

виконувати свої обов’язки. 

В особистих  планах працівників, що входять до контрольної 

групи вказуються: 

тема та тривалість проведення КШН; 

етапи навчання та їх тривалість; 

час проведення та стислий зміст заходів з оцінювання стану 

готовності, контролю дій, нарощування обстановки; 

інші заходи, що здійснюються відповідно до Плану-календаря 

проведення заходів КШН та плану його проведення;    

необхідні розрахункові та довідкові дані. 

Особисті плани  працівників, що входять до контрольної 

групи розглядає та затверджує заступник керівника КШН. 

Примірна форма особистого плану працівників, що входять до 

контрольної групи командно-штабного навчання органів 

управління та сил цивільного захисту наведена у додатку 1. 
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ІІІ. Дії контрольної групи   

 

3.1. До початку навчання: 

- узгодження з керівниками об’єктів господарської діяльності 

питань щодо їх участі у проведенні КШН; 

- ознайомлення з  вихідними даними, етапами, їх тривалістю, 

навчальними питаннями, їх узгодженість із задумом КШН, склад 

тих, хто навчається, рівень підготовки керівництва спеціальних 

об’єктових навчань, тренувань; 

- ознайомлення з розробленими документами на проведення 

спеціальних об’єктових навчань (тренувань); 

- ознайомлення з термінами та обсягами запланованих до 

виконання робіт з підготовки навчальних місць, засобів імітації та 

позначень (знаків, покажчиків тощо). 

3.2. У період проведення навчання: 

- здійснення контролю за діями тих, хто навчається; 

- застосування критеріїв оцінки проведення спеціальних 

об’єктових навчань (тренувань); 

- вивчення результатів діяльності роботи керівного складу 

органів управління і сил цивільного захисту; 

- надання практичної допомоги в удосконаленні методів 

роботи керівного складу органів управління і сил цивільного 

захисту; 

- участь у підготовці та проведенні розбору з відпрацювання 

навчальних питань за планами проведення навчання (тренування). 

За результатами проведеного спеціального об’єктового 

навчання (тренування) складається звіт, який у терміни, визначені 

керівником навчання, надається до штабу керівництва.  

3.3. Основними методами роботи членів контрольної 

групи під час проведення командно-штабного навчання є: 

- спостереження, контроль та оцінка методів роботи тих, хто 

навчається, при виконанні ними функціональних обов’язків; 

- нарощування обстановки; 

- оцінка якості виконання практичних заходів; 

- особисте спілкування та заслуховування доповідей; 

- вивчення відпрацьованих документів та інших матеріалів за 
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навчанням; 

- дослідження проблемних питань; 

- інформування про позитивні результати і недоліки в роботі 

керівника та штабу з проведення навчань; 

- надання необхідної допомоги тим, хто навчається. 

При здійсненні спостереження і контролю роботи тих, хто 

навчається, особлива увага звертається на оцінку обстановки, 

проведення розрахунків часу, підготовку даних і пропозицій для 

прийняття рішення, прийняття рішення, своєчасну, чітку і 

конкретну постановку завдань та їх реалізацію підлеглими, 

зокрема: узгодженість і взаємодія в роботі всіх посадових осіб, 

відпрацювання картографічних та інших необхідних документів. 

Під час вивчення методів роботи учасників навчання члени 

контрольної групи спільно з керівником навчання, його 

заступниками, посередниками приймають участь в оцінюванні 

організаторських здібностей учасників навчання, надають їм 

практичні рекомендації щодо виконання своїх функціональних 

обов’язків, впроваджують заходи, що передбачені плануючими 

документами з діяльності функціональних, територіальних 

підсистем ЄДС ЦЗ та їх ланок, організують взаємодію та 

управління. 

При нарощувані обстановки і розіграшу дій головна увага 

приділяється злагодженості в роботі усіх посадових осіб, пунктів  

та центрів управління під час відпрацювання ввідних, уміння 

працівників оперативно збирати та аналізувати дані обстановки, 

стисло викладати висновки з неї, чітко доводити завдання до 

підлеглих і здійснювати контроль за їх виконанням. 

До розіграшу обстановки за планом проведення КШН та 

виконання практичних заходів відповідно до змісту ввідних 

контрольною групою залучаються підприємства, установи та 

організації, де на період проведення КШН заплановано 

проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань 

цивільного захисту. 

Вивчення розроблених під час навчання документів (планів, 

графіків, розрахунків, схем, наказів та інших матеріалів) 

здійснюється штабом керівництва навчання, посередниками та 

контрольною групою, при цьому основна увага звертається:  



13 

 

- на своєчасність та якість оформлення прийнятих під час 

навчання рішень; 

- доведення завдань до виконавців; 

- подання донесень і доповідей; 

- відповідність змісту документів реальному стану сил і 

засобів та умовам, які передбачені планом навчання. 

За результатами роботи тих, хто навчається, заступники 

керівника навчання, посередники та учасники контрольної групи 

(в порядку підлеглості) представляють донесення в терміни, 

встановлені керівником навчання. Як правило, такі донесення 

видаються за кожен етап навчання та мають містити конкретний 

матеріал з наведенням фактів і цифрових показників. 

 

ІV. Участь контрольної групи у підготовці підведення 

підсумків та розбору командно-штабного навчання 

 

4.1. Розбір проведених навчань - це одна з форм аналізу 

та узагальнення досвіду підготовки органів управління і сил 

цивільного захисту. Він проводиться відповідно до розділу V 

Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення 

командно-штабних навчань органів управління та сил цивільного 

захисту, які затверджені наказом ДСНС України від 29.01.2014 № 

44 (у редакції наказу ДСНС України 18.05.2017 № 273). 

4.2. Працівники, які входять до складу контрольної групи 

відпрацьовують звіти про результати проведених спеціальних 

об’єктових навчань (тренувань) та проводиться його аналіз та 

узагальнення підсумків, під час якого дається оцінка готовності на 

період проведення навчання підприємства, установи, організації 

до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, 

локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної  

небезпеки,  цивільного  захисту  на  особливий  період, у тому 

числі: 

- якості відпрацювання планувальних документів для 

організації діяльності з питань цивільного захисту; 

- стану утримання та підготовки до використання за 

призначенням захисних споруд цивільного захисту; 

- заходів із завчасного накопичення і підтримання у готовності 

засобів радіаційного та хімічного захисту; 
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- створення матеріального резерву та запасу майна цивільного 

захисту; стану  підготовки  керівного  складу  органів  управління  

в  тому  числі щодо дій органів управління у режимах підвищеної 

готовності та надзвичайної ситуації; 

- готовності до дій спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту; 

- функціонування об’єктової (локальної) системи оповіщення 

та організації порядку доведення до персоналу інформації про 

загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації; 

- організації заходів щодо забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки. 

4.3. Звіти працівників контрольної групи про результати 

проведених спеціальних об’єктових навчань (тренувань) разом із 

донесеннями заступників (помічників) керівника навчання і 

посередників надаються для узагальнення до Штабу керівництва 

навчання та за вказівкою керівника навчання включаються до 

основної текстуальної частини матеріалів загального 

розбору.(Додаток 2) 

 

V. Визначення стану готовності територіальної 

(функціональної)    підсистеми (її ланки) ЄДС ЦЗ до 

вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в 

особливий період 

5.1. Стан готовності територіальної (функціональної) 

підсистеми (її ланки) ЄДС ЦЗ до вирішення завдань цивільного 

захисту у мирний час та в особливий період визначається 

відповідно до розділу VI Методичних рекомендацій щодо 

підготовки та проведення командно-штабних навчань органів 

управління та сил цивільного захисту, які затверджені наказом 

ДСНС України від 29.01.2014 № 44 (у редакції наказу ДСНС 

України 18.05.2017 № 273). 

5.2. Стан готовності територіальної (функціональної) 

підсистеми (її ланки) ЄДС ЦЗ до вирішення завдань цивільного 

захисту у мирний час та в особливий період визначається: 

- ступенем готовності органів управління та сил цивільного 

захисту до виконання завдань за призначенням у режимі 

повсякденного функціонування (далі – ступінь готовності); 
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- рівнем підготовки органів управління та сил цивільного 

захисту до дій за призначенням в умовах загрози і виникнення 

надзвичайних ситуацій та особливого періоду (далі – рівень 

підготовки). 

При визначенні стану готовності територіальної 

(функціональної) підсистеми (її ланки) ЄДС ЦЗ до вирішення 

завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період 

обов’язково враховуються результати планової перевірки 

виконання місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування вимог законів та інших нормативно-

правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і 

пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби. 

 Ступінь готовності органів управління та сил цивільного 

захисту до виконання завдань за призначенням у режимі 

повсякденного функціонування визначається як «готові до 

виконання завдань за призначенням», «в основному готові до 

виконання завдань за призначенням», «обмежено готові до 

виконання завдань за призначенням» та «не готові до виконання 

завдань за призначенням».  

 Рівень підготовки оцінюється як «високий рівень», «достатній 

рівень», «задовільний рівень» та «низький рівень». 

  У цілому стан готовності територіальної (функціональної) 

підсистеми (її ланки) до вирішення завдань цивільного захисту у 

мирний час та особливий період визначається як: 

«готова до вирішення завдань цивільного захисту», якщо 

ступінь готовності визначено як «готові до виконання завдань за 

призначенням», рівень підготовки оцінено як «високий», а 

результати перевірки виконання центральними, місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування вимог законів та інших нормативно-правових 

актів з питань цивільного захисту визначено як «відповідає 

вимогам»; 

«в основному готова до вирішення завдань цивільного 

захисту», якщо ступінь готовності визначено не нижче ніж «в 

основному готові до виконання завдань за призначенням», а 

рівень підготовки оцінено як «достатній», або ступінь готовності 

визначено як «обмежено готові до виконання завдань за 

призначенням», за умови, що рівень підготовки оцінено як 
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«високий», при цьому результати перевірки виконання 

центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування вимог законів та інших нормативно-

правових актів з питань цивільного захисту визначено не нижче 

ніж «обмежено відповідає вимогам»; 

«обмежено готова до вирішення завдань цивільного захисту», 

якщо ступінь готовності визначено не нижче ніж «обмежено 

готові до виконання завдань за призначенням», а рівень 

підготовки оцінено як «задовільний», при цьому результати 

перевірки виконання центральними, місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог 

законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного 

захисту визначено не нижче ніж «обмежено відповідає вимогам»; 

«не готова до вирішення завдань цивільного захисту», якщо не 

виконано умов оцінки «обмежено готова до вирішення завдань 

цивільного захисту». 

 

  

 

 

 

 

 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 
 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-УІ. 

2. Постанови Кабінету Міністрів України: 

від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за 

призначенням органів управління та сил цивільного захисту»; 

від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях»; 

від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів 

з питань цивільного захисту»; 

від 9 жовтня 2013 р. № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції 

формувань цивільного захисту»; 

від 30 листопада 2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі 

загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 

характеру»; 

від 9 січня 2014 р.№ 11Про затвердження Положення про єдину державну систему ЦЗ 

від 11березня 2015 р. № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і 

територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»; 

від 17 червня 2015 р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну 

та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»; 

від 08 липня 2015 р. № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби 

цивільного захисту»; 

від 10 березня 2017 р. № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного 

захисту»; 

3. Накази МВС України: 

від 29.05.2014 р. № 523 «Про затвердження Типового положення про територіальні 

курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», 

зареєстровано: Мін'юст України від 13.06.2014 № 624/25401; 

від 26.12.2014 № 1406 р. «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», зареєстровано: Мін'юст України 16.01.2015 № 

47/26492; 

від 31.01.2015 № 113 р. «Про затвердження Примірного положення про формування 

цивільного захисту»; 

4. Накази ДСНС України: 

від 29.01.2014 р. № 44 ( у редакції наказу ДСНС України 18.05.2017) «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних 

навчань органів управління та сил цивільного захисту». 

від 09.12.2014 р. № 689 «Про деякі питання навчання керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ»; 



18 

 
5. Наказ МНС України від 16.07.2009 р. № 494 «Про затвердження методичних  
6. Методичний супровід суб’єктів господарювання, що проводять навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях та в умовах терористичного акту. Збірник 

матеріалів/ Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Львівської області. - Л., 2016. – 179 

7. Поради МВН курсів ЦЗ. Методичний посібник С.І.Осипанко –Київ. ,2017 

 

       Додаток 1 

Примірна форма  

 

ОСОБИСТОГО ПЛАНУ  

роботи  члена контрольної групи під час 

проведення спеціального об’єктового навчання з 

питань цивільного захисту на 

_______________________________________________  
(назва підприємства, установи, організації) 

 

Тема навчання: 

_______________________________________________ 

 

Час (тривалість) навчання: 

_______________________________________________  

 

Район (місце) проведення навчання: 

_______________________________________________  

Хід проведення спеціального об’єктового навчання 

(тренування) з питань цивільного захисту 
 

Час 

Навчальні 

питання 

(ввідні, 

практичні 

заходи) та  

час на їх 

відпрацюванн

я 

Дії 

учасників 

навчання 

Дії 

контроль

ної групи 

Відмітка про 

виконання 

Т
а
к

 

Ч
а
ст

к
о
в

о
 

Н
І 

Н
П
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Час 

Навчальні 

питання 

(ввідні, 

практичні 

заходи) та  

час на їх 

відпрацюванн

я 

Дії 

учасників 

навчання 

Дії 

контроль

ної групи 

Відмітка про 

виконання 

Т
а
к

 

Ч
а
ст

к
о
в

о
 

Н
І 

Н
П

 

 

Перший етап: "Підготовчі заходи" 

 

Тривалість етапу: ____ годин (з ___ год. ____ хв. по___ год. ____ 

хв.) 

      

 

 
 

 

Другий етап:"Проведення спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань з питань цивільного захисту" 

Тривалість етапу: ____ годин (з ___ год. ____ хв. по___ год. ____ 

хв.) 
        

 

Третій етап:"Розбір результатів проведення спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту " 

Тривалість етапу: ____ годин (з ___ год. ____ хв. по___ год. ____ 

хв.) 
        

Пояснення до позначень, використаних у плані: 

«Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє; 

«Частково» - виконано, дотримано, відповідає, присутнє не у 

повному обсязі або з помилками та недоліками; 

«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє; 

«НП» - не перевірялося, не контролювалось.  

Оцінюється рівень відповідності та проставляється позначка «+». 

Примітка: Перелік навчальних питань, порядок їх відпрацювання 

та дії учасників навчання визначаються керівником навчання згідно із 

планом проведення командно-штабного навчання. 
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Член контрольної групи (Посада та місце роботи) __________________                

____________________________ 

 (підпис)                                                (ініціали, прізвище) 

"____" ____________ 20___ рік 

 

Варіант 

Особистий план 

роботи члена контрольної групи  

під час проведення спеціального об’єктового навчання 

з питань цивільного захисту на 

______________________________________________________ 

(назва підприємства, установи, організації) 

Тема навчання: "Дії органів управління та сил цивільного 

захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Черкаської області у разі загрози і виникнення 

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період". 

Час (тривалість) навчання: 

 3 доби (з_______ - по __________.2017). 

Район (місце) проведення навчання:______________  

                                           (територія, приміщення об’єкту) 

 

Хід проведення спеціального об’єктового навчання 

(тренування) з питань цивільного захисту 

 

 

Ч
а

с
 

Навчальні 

питання 

(ввідні, 

практичні 

заходи) та 

час на їх 

відпрацюван

ня 

Дії учасників 

навчання 

 

 

 

Дії контрольної групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про 

виконання 

Т
а
к

 

Ч
а
ст

к
о
в

о
 

Н
І 

Н
П

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перший етап: "Підготовчі заходи" 
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Тривалість етапу: ____ годин (з ___ год. ____ хв. по___ год. ____ хв.) 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Прийняття 

рішення 

керівником. 

 Узгодити з 

керівником 

_____________ 

питання щодо 

термінів проведення 

КШН. 
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Ознайомлення 

з розробле-

ними 

документами 

на проведення 

спеціального 

об’єктового 

навчання,  а 

також 

термінами та 

обсягами 

виконаних 

робіт з 

підготовки 

навчальних 

місць, засобів 

імітації та 

імітації та 

позначення 

(знаків, 

покажчиків 

тощо). 

 

Розробка 

плануюч

их 

документ

-тів, 

надання 

їх на 

розгляд 

контроль

ній групі. 

Ознайомитися з 

розробленими 

документами на 

проведення 

спеціального 

об’єктових 

навчань, 

тренувань, а 

також термінами 

та обсягами 

виконаних робіт з 

підготовки 

навчальних місць, 

засобів імітації та 

позначення 

(знаків, 

покажчиків тощо). 

Уточнити вихідні 

дані, етапи, їх 

тривалість, 

навчальні 

питання, їх 

узгодженість із 

задумом КШН, 

склад тих, хто 

навчається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 2 3 4 5 6 7 8 
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Проведення 

консультацій

но-

діагностичної 

роботи щодо 

оцінки стану 

підготовки 

працівників 

__________ 

до дій у 

надзвичайних 

ситуаціях. 

 

 

 

Вико

нання 

організ

аційни

х, 

техніч

них, 

плану

ючих 

заходів 

по 

підгот

овці до 

провед

ення 

СОН. 

Оцінка стану 

підготовки 

працівників 

________________

___ до дій у 

надзвичайних 

ситуаціях, 

проведення 

консультування та 

надання 

пропозицій щодо 

його покращення 

та удосконалення. 

Надання 

роз’яснень щодо 

визначення мети 

та навчальних 

цілей проведення 

СОН та основних 

вимог з їх 

підготовки та  

проведення.   

Надання 

рекомендацій 

щодо добору з 

числа керівного 

складу та 

фахівців, 

діяльність  
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Проведення 

інструкторськ

о-методичних 

занять (ІМЗ), 

інструктажів 

(І), 

консультацій 

(К): 

 яких пов`язана з 

організацією і 

здійсненням 

заходів з питань 

цивільного 

захисту, штабу 

керівництва 

навчанням і 

посередників з 

навчання. 

Надання 

методичних 

рекомендацій 

щодо виконання 

основних завдань 

керівництва 

навчання у 

підготовчий 

період, період 

проведення 

навчання та 

розбору його 

результатів. 

Погодження 

плану роботи 

майстра 

виробничого 

навчання на 

об’єкті з 

керівником СОН. 
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НВЗ-

1.Розроблення 

документів з 

організації та 

проведення 

СОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВЗ-2. 

Підготовка 

учасників 

навчання 

 

 

 

 

 

 

Практ

ичне 

склада

ння 

плану

ючих 

докуме

нтів по 

організ

ації 

СОН 

спільн

о з 

контро

льною 

групо

ю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визна

чення 

учасни

ків 

СОН, 

провед

ення 

інстру

ктивно 

 

 

 

Проведення 

аналізу 

плануючих 

документів з 

питань цивільного 

захисту та 

надання 

методичної 

допомоги по 

відпрацюванню на 

підставі їх змісту 

теми (задуму) 

навчання, 

навчальних цілей 

та питань, обсягу 

та характеру 

практичних 

завдань навчань, 

засобів та 

ступеню імітації, 

застосування  

спеціальної 

техніки, 

приладів та 

обладнання 

Контроль та 

оцінка методів 

роботи тих, хто 

навчається при 

виконанні заходів 

щодо визначення 

складу учасників 

навчання, 

Уточнення 

завдань та 

обов’язків 

керівництва СОН, 

посередників. 

Надання 

рекомендацій та 

проведення 

інструктажів з  
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 -

методи

чних 

занять, 

переві

рка 

готовн

ості 

учасни

ків до 

провед

ення 

СОН. 

посередниками у 

проведенні нав-

чання та  організа ції 

здійснення 

контролю за діями, 

тих хто навчається. 

Контроль за визна-

ченням заходів 

безпеки при 

проведенні СОН. 

Проведення 

консультаційно-

діагностичної ро - 

боти з питань якості 

відпрацювання 

планувальних 

документів, 

виконання заходів 

цивільного захисту, 

підведення підсум-

ків та складання 

звіту про 

проведення СОН. 

Оцінка готовності 

персоналу до 

проведення 

навчання. 

    

 

НВЗ-3. 

Підготовка 

навчальних 

місць 

Мате

ріальн

е та 

техніч

не 

забезп

ечення 

провед

ення 

СОН. 

Надання 

методичних 

рекомендацій при 

визначення 

району (місць) 

проведення 

навчання, 

послідовності 

викори-стання 

навчальних місць, 

оцінка якості 

методичного та 

тех.-нічного 

забезпечення 

проведення СОН.   
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Другий етап:"Проведення спеціального об’єктового навчання з питань 

цивільного захисту" 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тривалість етапу: ____ годин (з ___ год. ____ хв. по___ год. ____ хв.) 

 

Ввідна №1. 

Загроза 

виникнення 

надзвичайної 

ситуації, 

пов’язаної з 

погіршенням 

метеорологіч

них умов на 

території 

міста, в т.ч. 

____________ 

Диспетчер 

інформує 

керівника об’єкта. 

Керівник об’єкта 

надає 

розпорядження 

щодо: 

перевірки 

робочого стану 

системи 

оповіщення; 

приведення в 

готовність 

спеціалізованих 

служб та 

формувань ЦЗ; 

перевірки 

справності 

аварійних джерел 

електроживлення, 

водозабезпечення

. 

 

Спостереження, 

контроль відповідності 

часовим показникам 

фактичного часу 

доведення інформації 

до керівництва та 

виконавців, практичні 

дії диспетчера 

(чергового), повноти та 

безперервності збору 

даних, отримання та 

обмін інформацією з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ. 

Здійснення контролю 

за роботою учасників 

навчання і оцінка їх дій 

щодо виконання 

планових заходів з 

реагування на 

надзвичайні ситуації, 

оцінка якості щодо: 

повноти відпрацювання 

документів з 

планування дій в 

умовах надзвичайної 

ситуації; 

організації чергування, 

наявності форм 

документів, інструкцій, 

уміння персоналу 

оперативно-чергових 

(чергових) і  

диспетчерських служб 

діяти відповідно до 

вимог цих документів; 

забезпечення надійного 

функціонування засобів 

зв’язку, 

телекомунікаційних, 

    



28 

 

   

інформаційних та 

інших систем 

автоматизованого 

управління та 

оповіщення; 

організації  зв’язку з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ; 

готовності до роботи 

органів управління та 

координаційних 

органів об’єкта  в 

надзвичайних 

ситуаціях, наявність 

обліку сил цивільного 

захисту, визначення 

порядку їх залучення та 

взаємодії під час 

реагування на 

надзвичайні ситуації; 

укомплектованість 

підрозділів сил 

цивільного  захисту 

працівниками, 

технічними засобами та 

транспортом. 

Інформування 

керівництва навчання 

про позитивні 

результати і недоліки в 

роботі тих, хто 

навчається. 

    

 

Ввідна №2. 

Виникнення 

надзвичайної 

ситуації, 

пов’язаної з 

погіршенням 

метеорологіч

них умов 

 

 

 

 

 

Диспетчер 

інформує 

керівника 

об’єкта.За 

розпорядженням 

керівника об’єкта 

здійснюється 

Спостереження, 

контроль відповідності 

часовим показникам 

фактичного часу 

доведення інформації 

до керівництва та 
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1 2 3 
4 

5 6 7 8 

  

оповіщення 

органів 

управління та сил 

цивільного 

захисту об’єкта. 

Доводить до 

керівників 

спеціалізованих 

служб та 

формувань 

розпорядження 

щодо порядку дій. 

Керівник 

приймає рішення 

щодо: 

проведення 

засідання комісії з 

надзвичайних 

ситуацій; 

про проведення 

розвідки, оцінки 

наслідків НС та 

заходів щодо їх 

усунення; 

призначає 

керівника робіт з 

ліквідації 

наслідків НС; 

видає 

розпорядження 

щодо виконання 

заходів керівни- 

ками 

спеціалізованих 

служб та 

формувань по 

мінімізації 

наслідків НС; 

за отриманою 

інформацією після  

виконавців, практичні 

дії диспетчера 

(чергового), повноти та 

безперервності збору 

даних, отримання та 

обмін інформацією з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ. 

Здійснення контролю 

за роботою учасників 

навчання і оцінка їх дій 

щодо виконання 

планових заходів з 

реагування на 

надзвичайні ситуації, 

оцінка якості щодо: 

повноти виконання 

документів з 

планування дій в 

умовах надзвичайної 

ситуації; 

уміння персоналу 

оперативно-чергових 

(чергових) і 

диспетчерських служб 

діяти відповідно до 

вимог плануючих 

документів щодо 

реагування на 

надзвичайні ситуації; 

забезпечення 

надійного 

функціонування засобів 

зв’язку, 

телекомунікаційних, 

інформаційних та 

інших систем 

автоматизованого 

управління та  

координаційних 

органів об’єкта  в 

надзвичайних  
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проведення 

розвідки приймає 

необхідності 

залучення до 

ліквідації 

наслідків НС сил 

цивільного 

захисту ТП ЄДС 

ЦЗ. 

ситуаціях, 

налагодження взаємодії 

під час реагування на 

надзвичайні ситуації з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ; 

роботи підрозділів сил 

цивільного  захисту 

відповідно до вимог 

плануючих документів 

щодо реагування на 

надзвичайні ситуації . 

Інформування 

керівництва навчання 

про позитивні 

результати і недоліки в 

роботі тих, хто 

навчається. 

    

 

Ввідна №3. 
Руйнування 

будівлі____

__________

______ 

 

Диспетчер: 

-інформує 

керівника та 

аварійно-

рятувальні служби 

міста про НС,в 

т.ч. медичну 

службу. 

- за 

розпорядженням 

керівника задіює 

систему 

оповіщення 

- доводить до 

керівників 

спеціалізованих 

служб та 

формувань 

розпорядження 

щодо порядку дій 

Керівник 

приймає рішення 

щодо: 

Спостереження, 

контроль відповідності 

часовим показникам 

фактичного часу 

доведення інформації 

до керівництва та 

виконавців, практичні 

дії диспетчера 

(чергового), повноти та 

безперервності збору 

даних, отримання та 

обмін інформацією з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ. 

Здійснення контролю 

за роботою учасників 

навчання і оцінка їх дій 

щодо виконання 

планових заходів з 

реагування на 

надзвичайні ситуації, 

оцінка якості щодо: 

повноти виконання 

документів з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  

- проведення 

засідання комісії з 

надзвичайних 

ситуацій. 

- про проведення 

інженерної 

розвідки, оцінки 

наслідків НС та 

заходів щодо їх 

усунення. 

- призначає 

керівника робіт з 

ліквідації наслідків 

НС. 

- приймає 

рішення про 

проведення 

екстреної евакуації 

працівників. 

Керівник робіт з 

ліквідації наслідків 

НС: 

- направляє в зону 

НС аварійно-

відновлювальне 

формування. 

- організовує 

зустріч 

прибуваючих 

аварійно-

рятувальних 

підрозділів. 

- організовує 

проведення 

пошукових робіт  

постраждалих та 

розбору завалів. 

планування дій в 

умовах надзвичайної 

ситуації; 

уміння персоналу 

оперативно-чергових 

(чергових) і 

диспетчерських служб 

діяти відповідно до 

вимог плануючих 

документів щодо 

реагування на 

надзвичайні ситуації; 

забезпечення 

надійного 

функціонування засобів 

зв’язку, 

телекомунікаційних, 

інформаційних та 

інших систем 

автоматизованого 

управління та 

оповіщення; 

організації  зв’язку з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ; 

роботи органів 

управління та 

координаційних 

органів об’єкта  в 

надзвичайних 

ситуаціях, 

налагодження взаємодії 

під час реагування на 

надзвичайні ситуації з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ; 

роботи підрозділів сил 

цивільного  захисту 

відповідно до вимог 

плануючих документів 

щодо реагування на 

надзвичайні ситуації . 
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1 2 
3 4 

5 6 7 8 

  

 Інформування 

керівництва навчання 

про позитивні 

результати і недоліки в 

роботі тих, хто 

навчається. 

    

 

Ввідна №4. 

Переведенн

я органів 

управління 

та сил ЦЗ 

________з 

режиму 

функціонув

ання в 

умовах 

мирного 

часу у 

режим 

функціонув

ання в 

умовах 

особливого 

періоду 

 Спостереження, 

контроль відповідності 

часовим показникам 

фактичного часу 

доведення інформації 

до керівництва та 

виконавців, практичні 

дії диспетчера 

(чергового), повноти та 

безперервності збору 

даних, отримання та 

обмін інформацією з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ. 

Здійснення контролю 

за роботою учасників 

навчання і  

оцінка їх дій щодо 

виконання планових 

заходів з реагування на 

надзвичайні ситуації, 

оцінка якості щодо: 

повноти виконання 

документів з 

планування дій в 

умовах надзвичайної 

ситуації; 

уміння персоналу 

оперативно-чергових 

(чергових) і 

диспетчерських служб 

діяти відповідно до 

вимог плануючих 

документів щодо 

реагування на 

надзвичайні ситуації; 

забезпечення 
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1 2 
3 4 

5 6 7 8 

  

 надійного 

функціонування засобів 

зв’язку, 

телекомунікаційних, 

інформаційних та 

інших систем 

автоматизованого 

управління та 

оповіщення; 

організації  зв’язку з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ; 

роботи органів 

управління та 

координаційних 

органів об’єкта  в 

надзвичайних 

ситуаціях, 

налагодження взаємодії 

під час реагування на 

надзвичайні ситуації з 

органами управління та 

силами цивільного 

захисту ТП ЄДС ЦЗ; 

роботи підрозділів сил 

цивільного  захисту 

відповідно до вимог 

плануючих документів 

щодо реагування на 

надзвичайні ситуації. 

Інформування 

керівництва навчання 

про позитивні 

результати і недоліки в 

роботі тих, хто 

навчається. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Третій етап:"Розбір результатів проведення спеціального об’єктового навчання з 

питань цивільного захисту " 

Тривалість етапу: ____ годин (з ___ год. ____ хв. по___ год. ____ хв.) 

 

Розбір 

проведення 

СОН, аналіз 

дій, 

узагальнення 

підсумків, 

підготовка 

звіту про 

проведення 

СОН. 

Аналіз дій 

спеціалізованих 

служб та 

формувань 

цивільного 

захисту, 

підготовка 

наказу по 

результатах 

проведення 

СОН та 

затвердження 

заходів по 

покращенню 

стану ЦЗ на 

____________ 

Аналіз та оцінка дій 

керівництва та 

учасників СОН, оцінка 

готовності 

__________________ 

до дій в умовах НС, в 

т.ч.: 

якості відпрацювання 

документів з питань 

ЦЗ;  

стану підготовки 

керівного складу та 

фахівців, діяльність 

яких пов'язана з 

організацією і 

здійсненням заходів з 

питань цивільного 

захисту; 

готовності до дій 

спеціалізованих служб і 

формувань ЦЗ; 

функціонування 

об’єктової системи 

оповіщення та 

організація порядку 

доведення до 

персоналу інформації 

про загрозу виникнення 

НС; 

стан утримання 

захисних споруд; 

забезпечення 

засобами радіаційного 

та хімічного захисту та 

спостереження; 

стану матеріального 

резерву та запасу майна 

ЦЗ; 

організації заходів 

цивільного захисту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   

забезпечення 

техногенної та 

пожежної безпеки 

об’єкту. 

Участь у 

розширеному 

засіданні об’єктової 

комісії з 

надзвичайних 

ситуацій.   

Підготовка звіту 

про проведення СОН 

та надання до штабу 

керівництва КШН, у 

визначені терміни. 

    

 

Пояснення до позначень, використаних у плані: 

«Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє; 

«Частково» - виконано, дотримано, відповідає, присутнє не у 

повному обсязі або з помилками та недоліками; 

«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє; 

«НП» - не перевірялося, не контролювалось.  

Оцінюється рівень відповідності та проставляється позначка 

«+». 

Примітка: Перелік навчальних питань, порядок їх 

відпрацювання та дії учасників навчання визначаються 

керівником навчання згідно із планом проведення командно-

штабного навчання. 

____________                       ____________________________  

 (підпис)                                            (ініціали, прізвище ) 

"____"_______ 2017 року 
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Додаток 2 

 

Методичні рекомендації щодо написання звіту про 

організацію проведення спеціального об’єктового навчання 

(об’єктового тренування) з питань цивільного захисту 

 

За результатами проведеного об’єктового навчання (об’єктового 

тренування)педагогічний працівник НМЦ ЦЗ та БЖД (член 

контрольної групи) складає звіт, який в терміни, визначені 

керівником навчання, подається до штабу керівництва командно-

штабного навчання. 

У звіті про організацію проведення спеціального об’єктового 

навчання (об’єктового тренування) з питань цивільного захисту 

зазначаються: 

1) Тема, тривалість навчання, керівник навчання, чисельність 

осіб керівного складу, комісії з питань надзвичайних ситуацій, 

евакуаційних органів, спеціалізованих служб цивільного захисту, 

формувань цивільного захисту, добровільних пожежних дружин 

(команд), інших працівників, які залучались до навчання. 

2) Оцінка готовності на період проведення навчання 

підприємства, установи, організації до реалізації планів 

реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації 

наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного 

захисту на особливий період, у тому числі: 

якість відпрацювання планувальних документів для організації 

діяльності з питань цивільного захисту; 

стан утримання та підготовки до використання за призначенням 

захисних споруд цивільного захисту; 

заходів із завчасного накопичення і підтримання у готовності 

засобів радіаційного та хімічного захисту; 

створення матеріального резерву та запасу майна цивільного 

захисту; 

стан підготовки керівного складу органів управління, 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту; 

функціонування об’єктової (локальної) системи оповіщення та 

організації порядку доведення до персоналу інформації про 

загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації; 

організація заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної 
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безпеки. 

3) Повнота і якість відпрацювання планувальних документів 

з навчання (тренування), доцільність та реальність задуму 

навчання (тренування). 

4) Відповідність відтворення (імітації) навчальної обстановки 

характеру виробництва, відповідність ввідних даних щодо обсягу, 

ступеня деталізації, джерел та часу їх надходження з урахуванням 

реальних можливостей. Зміст ввідних даних щодо розвитку 

обстановки. 

5) Оцінка дій органів управління: 

строк проходження інформації про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайної ситуації від чергової диспетчерської 

служби об’єктового рівня до чергової диспетчерської служби 

місцевого рівня; 

дії органів управління під час введення режиму підвищеної 

готовності, розгортання засобів управління та організація на них 

роботи, приведення у готовність системи зв’язку та обміну 

інформацією, вжиття заходів щодо захисту персоналу та 

забезпечення сталого функціонування підприємства, установи, 

організації; 

дії органів управління під час введення режиму надзвичайної 

ситуації: приведення у готовність до дій аварійно-технічних 

підрозділів і формувань цивільного захисту, добровільних 

протипожежних формувань, що залучаються до ліквідації 

надзвичайної ситуації, призначення керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, організація збору та 

узагальнення даних і оцінки обстановки, правильність 

розрахунків, підготовка обгрунтованих пропозицій щодо рішень 

та відповідності завдань, поставлених перед підлеглими; 

організація і здійснення заходів з локалізації та ліквідації 

надзвичайних ситуацій, пожеж із залученням необхідних сил та 

засобів; 

забезпечення взаємодії з органами управління і силами, 

визначеними для проведення спільних заходів і робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 

організація основних видів забезпечення під час дій у зоні 

надзвичайних ситуацій; 

розроблення документів на проведення відповідних заходів з 
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цивільного захисту, чітке і наочне позначення обстановки; 

особиста присутність керівництва на місцях проведення 

практичних робіт, контроль за діями чергової диспетчерської 

служби, керівників структурних підрозділів підприємства, 

установи, організації, інженерно-технічних працівників щодо 

оперативного залучення сил і засобів для локалізації аварії, 

пожежі. 

6) Оцінка дій спеціалізованих служб і формувань цивільного 

захисту, що навчаються: 

правильність і доцільність прийнятих керівниками рішень. 

Своєчасність висунення до об’єкта (місця) проведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт; 

результати практичних дій формувань цивільного захисту з 

використання засобів механізації, техніки, приладів, розбирання 

завалів, рятування уражених та надання їм першої медичної 

допомоги; 

організація робіт, пов’язаних із забезпеченням сталого 

функціонування підприємства, установи, організації та 

першочерговим життєзабезпеченням постраждалих. 

7) Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і 

дій персоналу за ними. 

8) Перелік робіт, виконаних з метою удосконалення 

складових 

системи цивільного захисту підприємства, установи, організації 

у період підготовки та проведення навчання з цивільного захисту 

(тренування з надзвичайних ситуацій). 

9) Перелік матеріалів з моделювання надійності роботи 

підприємства, установи, організації у разі можливого впливу 

аварій і надзвичайних ситуацій на інженерно-технічний комплекс 

об’єкта для проведення подальших організаційних, технологічних 

та інженерно-технічних заходів. 

До звіту додається протокол засідання комісії з питань 

надзвичайних ситуацій підприємства, установи, організації про 

результати проведення навчання (тренування) 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

У пораднику наведені нижче терміни, вживаються у 

такому значенні: 

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на 

захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом 

запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.  

Сили і засоби цивільного захисту - особовий склад і 

працівники органів цивільного захисту, добровільні рятувальні 

формування, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-

технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби 

пожежогасіння та індивідуального захисту, інше майно, 

призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, 

повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, 

біологічного, радіаційного, хімічного або екологічного та 

військового характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи 

суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка 

характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності 

населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, 

стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 

застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, 

що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або 

здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, 

завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості 

проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження 

на ній господарської діяльності. 

Техногенна безпека - стан захищеності населення, 

території, об’єктів від наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру. 

Зона можливого ураження - окрема територія або об’єкти 

на яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного, 

природного чи військовою характеру виникає загроза життю або 

здоров’ю людей чи заподіяння матеріальних втрат. 

Єдина державна система цивільного захисту — 

сукупність органів управління, сил і засобів центральних та 
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місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, 

підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію 

державної політики у сфері цивільного захисту; 

Органи управління цивільного захисту — органи 

виконавчої влади, виконавчі органи рад та їх структурні 

підрозділи, призначені для безпосереднього керівництва 

діяльністю у сфері цивільного захисту відповідно до компетенції; 

Координаційні органи — державна, регіональні, місцеві 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, 

установ, організацій, державна, регіональні, місцеві та об’єктові 

спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що 

утворюються для координації діяльності центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 

пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом 

населення і територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні 

ситуації; 

Режими функціонування єдиної державної системи 

цивільного захисту – умови у яких залежно від масштабів і 

особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або 

виникла, функціонує єдина державна система цивільного захисту 

: повсякденного функціонування;  підвищеної готовності; 

надзвичайної ситуації;  надзвичайного стану. 

Оповіщення - доведення сигналів і повідомлень, органів 

управління про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, 

епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів 

виконавчої влади підприємств, установ, організацій і населення. 

Безпечний район - придатний для життєдіяльності і район 

розміщення евакуйованого населення, який визначається 

рішенням відповідною органу виконавчої влади та межами 

можливого зруйнування, хімічною зараження, катастрофічною 

затоплення масових лісових та торф’яних пожеж, а також 

небезпечного радіоактивного забруднення. 

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій - проведення 

комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші 

невідкладні роботи, що здійснюються в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового 
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характеру (далі - надзвичайні ситуації), і спрямовані на 

припинення дії небезпечних факторів, рятування життів та 

збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зон 

надзвичайний ситуацій. 

Аварійно-рятувальні робити - роботи, спрямовані на 

пошук, рятування і захист людей (включаючи надання їм 

невідкладної медичної допомоги), захист матеріальних і 

культурних цінностей та довкілля під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, із залученням працівників, які мають 

спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та 

оснащення. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - 

підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-

економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання 

технічної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, 

завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації 

на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, 

досліджень і а прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою 

недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або 

пом’якшення можливих наслідків. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ЦЗ - цивільний захист 

ЄДС ЦЗ - єдина державна система цивільного захисту 

ОВВ - органи виконавчої влади 

ТЕБ та НС - техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних  

ситуацій 

АРС - аварійно-рятувальна служба 

НС - надзвичайна ситуація 

ДСНС - Державна служби України з надзвичайних 

ситуацій 

АРіНР 

ЗПЕ 

ПЕП 

- аварійно рятувальні та інші невідкладні роботи 

- збірні пункти евакуації 

- приймальний евакуаційний пункт 

 
 


