


Додаток
до листа ДСНС
від 26.04.2017№ 16-6361/161

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань

з питань цивільного захисту

З 10 травня 2017 року набуває чинності розпорядження Кабінету Міністрів
України  від  10  березня  2017  р.  №  166-р  “Про  скасування  деяких  наказів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади”, яким скасовано
наказ  Міністерства  внутрішніх  справ  України  від  11.09.2014 №  934  “Про
затвердження  Порядку  організації  та  проведення  спеціальних  об’єктових
навчань  і  тренувань  з  питань  цивільного  захисту”,  зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1200/25977.

З  урахуванням  цього,  під  час  організації  та  проведення  суб’єктами
господарювання  спеціальних  об’єктових  навчань  і  тренувань  з  питань
цивільного захисту необхідно керуватися вимогами Кодексу цивільного захисту
України, постанов 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”,  наказів  Міністерства
внутрішніх справ України  від 29.05.2014 № 523 “Про затвердження Типового
положення  про  територіальні  курси,  навчально-методичні  центри  цивільного
захисту та  безпеки життєдіяльності”,  зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України  13  червня  2014  р. за  №  624/25401,  від  21.10.2014 №  1112  “Про
затвердження  Положення  про  організацію  навчального  процесу  з
функціонального  навчання”,  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України
5 листопада 2014 р. за № 1398/26175,  Організаційно-методичними вказівками з
підготовки  населення  до  дій  у  надзвичайних  ситуаціях,  затвердженими
відповідно  до  статті  39  Кодексу  цивільного  захисту  України  наказом ДСНС
від  19.02.2016  №  83,  ДСТУ  5058:2008  “Безпека  у  надзвичайних  ситуаціях.
Навчання  населення  діям  у  надзвичайних ситуаціях.  Основні  положення”  та
інших нормативно-правових актів.

Згідно  зі  статтею  20  Кодексу  цивільного  захисту  України  проведення
об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту є одним із завдань і
обов’язків суб’єктів господарювання.

Відповідно  до  статті  40  Кодексу  цивільного  захисту  України  навчання
працюючого  населення  діям  у  надзвичайних  ситуаціях  є  обов’язковим  і
здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця, у тому числі під час
проведення спеціальних об’єктових  навчань і  тренувань з  питань цивільного
захисту.
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Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких  пов’язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  з  питань  цивільного
захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня
2013 р. № 819, встановлює, що спеціальні об’єктові навчання і тренування з
питань  цивільного  захисту,  що  проводяться  суб’єктами  господарювання
відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і
ліквідації  наслідків  аварій  на  об’єктах  підвищеної  небезпеки  та  планів
цивільного  захисту  на  особливий  період,  затверджених  в  установленому
законодавством  порядку,  є  практичною  підготовкою  керівного  складу  та
фахівців,  діяльність  яких пов’язана  з  організацією і  здійсненням заходів  з
питань цивільного захисту. Детальний перелік категорій цих осіб наведено у
додатку до зазначеного порядку.

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,  залежно від періодичності,
тривалості  та складу учасників спеціальні об’єктові навчання і тренування з
питань цивільного захисту поділяються на: 

спеціальне  об’єктове  навчання  з  питань  цивільного  захисту, яке
проводиться один раз на три роки, тривалістю до двох діб. Керівник навчання -
керівник (заступник керівника) суб’єкта господарювання. Склад учасників -
члени  комісії  з  питань  надзвичайних  ситуацій,  керівний  склад  і  фахівці,
діяльність  яких  пов’язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  з  питань
цивільного  захисту  суб’єкта  господарювання,  спеціалізовані  служби
цивільного  захисту,  до  третини  формувань  цивільного  захисту  суб’єкта
господарювання;

спеціальне  об’єктове  тренування  з  питань  цивільного  захисту
(спеціалізованої служби цивільного захисту), проводиться не менше одного
разу  на  рік,  тривалістю  до  однієї  доби.  Керівник  навчання  –  керівник
спеціалізованої служби цивільного захисту. Склад учасників  - керівний склад
і фахівці,  діяльність яких пов’язана з організацією і  здійсненням заходів з
цивільного  захисту  суб’єкта  господарювання,  відповідна  спеціалізована
служба цивільного захисту;

спеціальне  об’єктове  тренування  з  питань  цивільного  захисту
(формування цивільного захисту), проводиться не менше одного разу на рік,
тривалістю  до  однієї  доби.  Керівник  тренування  –  керівник  формування
цивільного захисту. Склад учасників -  керівний склад і  фахівці,  діяльність
яких  пов’язана  з  організацією і  здійсненням  заходів  з  цивільного захисту
суб’єкта господарювання, відповідне формування цивільного захисту.

Крім цього, згідно з вимогами пунктів 20, 21 та 22 Порядку здійснення
навчання  населення  діям  у  надзвичайних  ситуаціях,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444, з метою
відпрацювання  дій  у  разі  виникнення  надзвичайних  ситуацій  щороку  з
учасниками навчально-виховного процесу проводяться відповідно:
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об’єктові тренування з питань цивільного захисту у вищих навчальних
закладах;

День  цивільного  захисту у  загальноосвітніх  та  професійно-технічних
навчальних закладах;

Тиждень безпеки дитини у дошкільних навчальних закладах.
Згідно  зі  статтею  50  Закону  України  “Про  освіту”  учасниками

навчально-виховного  процесу  є  діти  дошкільного  віку,  вихованці,  учні,
студенти,  курсанти,  слухачі,  стажисти,  клінічні  ординатори,  аспіранти,
докторанти,  керівні,  педагогічні,  наукові,  науково-педагогічні  працівники,
спеціалісти, представники підприємств, установ, кооперативних, громадських
організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Відповідно до пункту 17 Порядку здійснення навчання населення діям у
надзвичайних  ситуаціях,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  26  червня  2013  р.  №  444,  графіки  проведення  спеціальних
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту затверджуються
щороку керівниками підприємств,  установ та організацій і  узгоджуються з
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
та територіальними органами ДСНС.

Під  час  планування  та  проведення  спеціальних об’єктових  навчань  і
тренувань  з  питань  цивільного  захисту  рекомендується  передбачати
отримання, вдосконалення і закріплення їх учасниками практичних умінь та
навичок з виконання завдань, визначених:

програмами  підготовки  працівників  до  дій  у  надзвичайних  ситуаціях
(пункт  9  Порядку  здійснення  навчання  населення  діям  у  надзвичайних
ситуаціях,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  26
червня  2013  р.  №  444,  Програма  загальної  підготовки  працівників
підприємств,  установ  та  організацій  до  дій  у  надзвичайних  ситуаціях,
затверджена наказом ДСНС від 06.06.2014 № 310;

планами  реагування  на  надзвичайні  ситуації,  планами  локалізації  і
ліквідації  наслідків  аварій  на  об’єктах  підвищеної  небезпеки  та  планами
цивільного  захисту  на  особливий  період  (стаття  130  Кодексу  цивільного
захисту України);

інструкціями  щодо  дій  персоналу  суб’єкта  господарювання  з
чисельністю  персоналу  50  осіб  і  менше  у  разі  загрози  виникнення  або
виникнення надзвичайних ситуацій (пункт 5  Порядку підготовки до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443);

Порядком  утворення,  завдання  та  функції  формувань  цивільного
захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня
2013  р.  №  787,  та  Примірним  положенням  про  формування  цивільного
захисту, затвердженим наказом МВС від 31.01.2015 № 113;
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Положенням  про  спеціалізовані  служби  цивільного  захисту,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р.
№ 469;

Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС
від  30.12.2014  №  1417,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України
5 березня 2015 р. за № 252/26697;

Порядком  проведення  евакуації  у  разі  загрози  виникнення  або
виникнення  надзвичайних  ситуацій,  затвердженим  постановою  Кабінету
Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841;

статтями  36,  37  Кодексу  цивільного  захисту  України  (медичний  та
біологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення).

Під час організації спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного  захисту  суб'єктам  господарювання  рекомендується  передбачати
підготовчий період, періоди проведення навчання та розбору його результатів.

До загальних заходів підготовчого періоду навчання можуть належати:
визначення  осіб  керівного  складу  та  персоналу,  які  організовують  і

здійснюють заходи навчання (тренування), виконують функції посередників з
навчання (тренування);

розробка навчально-методичної  документації  та  кошторису витрат на
підготовку та проведення навчання (тренування);

підготовка  навчальних  місць,  містечок  та  натурних  дільниць  з
відпрацювання практичних заходів;

оцінка  готовності  персоналу,  який  залучається  до  навчання,  засобів
імітації, систем управління та оповіщення.

До проведення навчання на підприємствах, установах та в організаціях
рекомендується залучати об’єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій,
об’єктові евакуаційні органи, штатний або позаштатний підрозділ (особу) з
питань цивільного захисту, особи, на яких у разі виникнення надзвичайної
ситуації  покладаються  функції  керівника  робіт  з  ліквідації  наслідків
надзвичайної  ситуації  та  працівників  штабу  з  ліквідації  наслідків
надзвичайної  ситуації  об’єктового  рівня,  об’єктові  спеціалізовані  служби
цивільного захисту (у разі утворення), чергову (диспетчерську) службу (у разі
утворення), до третини об’єктових формувань цивільного захисту, об’єктову
добровільну  пожежну  дружину  (команду),  об’єктову  аварійно-рятувальну
службу (у разі утворення).

Згідно  з  пунктом 14  Порядку  здійснення  навчання  населення  діям  у
надзвичайних  ситуаціях,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 26 червня 2013 р. № 444, особи, що залучаються підприємствами,
установами  та  організаціями  (у  тому  числі  на  умовах  договору)  до
проведення  інструктажів,  навчання  і  перевірки  знань  з  питань  цивільного
захисту,  пожежної  та  техногенної  безпеки,  зобов’язані  пройти  спеціальну
підготовку  на  територіальних  курсах,  у  навчально-методичних  центрах
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цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відповідно до вимог типового
положення про них.

Для підготовки керівництва установи,  підприємства та  організації  для
забезпечення успішного проведення навчання (тренування) безпосередньо на
підприємстві,  в  установі,  організації  проводяться інструктивно-методичні
заняття  відповідно  до  пункту  6.7.  Типового  положення  про
територіальні  курси,  навчально-методичні  центри  цивільного
захисту  та  безпеки  життєдіяльності,  затвердженого  наказом  МВС
від  29.05.2014 №  523,  зареєстрованим у  Міністерстві юстиції  України
13 червня 2014 р. за № 624/25401.

З посередниками та працівниками, які на час навчання призначаються
керівниками на  навчальних місцях  з  практичного відпрацювання заходів  і
робіт та/або залучаються до проведення таких заходів і  робіт, проводяться
необхідні інструктажі щодо правильності та безпечності їх дій.

Для  забезпечення  проведення  навчання  керівником  підприємства,
установи, організації з урахуванням цілей і масштабів заходу затверджується
план проведення спеціального об’єктового навчання (тренування)  з питань
цивільного захисту, який визначає хід навчання, послідовність відпрацювання
навчальних питань та містить додатки з планом об’єкта з графічним показом
ділянок,  рубежів,  пунктів  відтворення  обстановки  та  переліком  засобів
імітації,  графіком  нарощування  обстановки  з  переліком  ввідних;  схемою
розгортання  сил  і  засобів  у  місцях  (ділянках)  відпрацювання  практичних
заходів та їх змістом,  терміновими донесеннями за навчанням тощо.

Для відпрацювання питань взаємодії та оцінки реальності розроблених
документів з цивільного захисту та визначення готовності  сил і  засобів до
виконання  завдань,  згідно  з  пунктом 13  частини  дванадцятої  12  статті  23
Кодексу цивільного захисту України та пунктом 3 розділу ІІІ Положення про
Оперативно-рятувальну  службу цивільного захисту, затвердженого наказом
МВС від 03.07.2014 № 631,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
23  липня  2014  р.  за  №  853/25630,  до  навчання  (тренування)  можуть
залучатись  в  установленому  порядку  окремі  підрозділи  Оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  Державної  служби  України  з
надзвичайних ситуацій та інших аварійно-рятувальних служб.

З  метою  забезпечення  досягнення  навчальних  цілей  навчання
(тренування),  суворого  дотримання  вимог  безпеки,  правил  експлуатації
обладнання та вимог виробничих інструкцій проводиться оцінка готовності
(допуск)  персоналу  до  проведення  навчання  (тренування).  Для  цього
рекомендується  створити  комісію  підприємства,  установи,  організації,  до
складу якої включаються посадові особи, які виконують обов’язки, пов’язані
із забезпеченням цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці, а
також  може  залучатися  представник  відповідного  територіального
органу ДСНС.
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Під час оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання
(тренування) рекомендується провести:

перевірку  документів  та  особистої  підготовки  керівного  складу  та
працівників, які організовують і здійснюють заходи навчання (тренування),
виконують функції посередників з навчання (тренування);

вибіркову перевірку знань з питань цивільного захисту в обсязі програм
підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях;

перевірку  знання  заходів  безпеки  працівників,  які  залучаються  до
відпрацювання практичних питань з навчання;

огляд  з  визначенням  ступеня  готовності  спеціалізованих  служб  і
формувань цивільного захисту та навчально-виробничої бази до навчання.

Під час навчання (тренування) виконуються практичні заходи, що дають
змогу  перевірити  реальність  планів  реагування  на  надзвичайні  ситуації,
локалізації  і  ліквідації  наслідків  аварій  на  об’єктах  підвищеної  небезпеки,
цивільного  захисту  на  особливий  період,  визначити  рівень  готовності  до
вирішення  завдань  цивільного  захисту  керівного  складу  і  фахівців
підприємства, установи, організації, забезпечити взаємодію між об’єктовими
спеціалізованими  службами,  формуваннями та  органами управління  ними,
відпрацювати практичні дії персоналу, застосовуючи засоби захисту, в різних
режимах функціонування єдиної державної системи цивільного захисту та її
ланок. Практичні заходи навчання проводяться з імітацією руйнувань, пожеж,
вибухів, зон затоплення і зараження, задимлення, аварій на трубопроводах і
ємностях,  ступінь  яких  залежить  від  навчальних  цілей,  особливостей
підприємства, установи, організації та характеру навколишньої місцевості.

Після  закінчення  навчання  (тренування)  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;

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;
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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.
За  результатами  проведеного  навчання  (тренування)  керівником

підприємства,  установи,  організації  видається  наказ  про  стан  готовності
підприємства, установи, організації до вирішення завдань цивільного захисту
та у разі необхідності в установленому порядку вносяться уточнення та зміни
до  відповідних  планів  реагування  на  надзвичайні  ситуації,  локалізації  і
ліквідації  наслідків  аварій  на  об’єктах  підвищеної  небезпеки,  цивільного
захисту на особливий період.

Відповідно до вимог частини п'ятої статті 91 Кодексу цивільного захисту
України та підпункту 42 пункту 4 Положення про Державну службу України з
надзвичайних  ситуацій,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 16 грудня 2015 р.  № 1052, ДСНС здійснює  державний нагляд
(контроль)  за  дотриманням  періодичності  навчання  керівного  складу  та
фахівців,  діяльність  яких  пов’язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів
цивільного  захисту,  та  вживає  заходів  для  усунення  виявлених  недоліків.
Згідно  з  пунктом  7  Порядку  проведення  навчання  керівного  складу  та
фахівців,  діяльність  яких пов’язана  з  організацією і  здійсненням заходів  з
питань  цивільного  захисту, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  23  жовтня  2013  р.  №  819,  навчання  цієї  категорії  осіб
здійснюється шляхом проведення функціонального навчання та  практичної
підготовки - спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного
захисту (пункт 9 зазначеного Порядку). Відповідно до пункту 7  Положення
про Державну службу України з надзвичайних ситуацій ДСНС здійснює свої
повноваження  безпосередньо  і  через  утворені  в  установленому  порядку
територіальні органи. З урахуванням цього ГУ (У) ДСНС в областях та місті
Київ здійснюють державний нагляд (контроль) за дотриманням періодичності
спеціальних об’єктових навчань і тренувань.

Зазначений  нагляд  (контроль)  здійснюється  у  встановленому
законодавством  порядку  та  згідно  із  затвердженими  місцевими  органами
виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування  планами-графіками
проведення  практичної  підготовки  осіб  керівного  складу  і  фахівців,
діяльність  яких  пов’язана  з  організацією і  здійсненням заходів  цивільного
захисту  на  підприємствах,  в  установах,  організаціях  у  відповідному  році.
Плани-графіки  розробляються  відповідно  до  вимог  Положення  про
організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженого
наказом МВС від 21.10.2014 № 1112, зареєстрованим в Мін’юсті 5 листопада
2014 р. за № 1398/26175.

Згідно з пунктом 7 Порядку підготовки до дій за призначенням органів
управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443, та позиціями 12, 13 додатка
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до  цього  Порядку  спеціальні  об’єктові  тренування  і  навчання  з  питань
цивільного  захисту  є  заходами  з  підготовки  органів  управління  та  сил
цивільного захисту. Згідно з пунктом 7 зазначеного Порядку їх облік ведуть
територіальні органи ДСНС.

 Облік проведених спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного  захисту  ведеться  на  підставі  узгоджених  згідно  з  пунктом  17
Порядку  здійснення  навчання  населення  діям  у  надзвичайних  ситуаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р.
№  444,  графіків  проведення  таких  навчань  і  тренувань,  результатів
державного  нагляду  (контролю)  за  дотриманням  періодичності  навчання
керівного  складу  та  фахівців,  діяльність  яких  пов’язана  з  організацією  і
здійсненням заходів цивільного захисту (у частині їх практичної підготовки)
та інформації, отриманої у встановленому порядку від підприємств, установ,
організацій.

Методичне керівництво проведенням  спеціальних об’єктових навчань і
тренувань  з  питань  цивільного  захисту,  яке  згідно  з  пунктом  7  Порядку
підготовки  до  дій  за  призначенням  органів  управління  та  сил  цивільного
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 р. № 443, здійснюється територіальними органами ДСНС, проводиться
шляхом  внесення  пропозицій  до  організаційно-методичних  вказівок,  що
затверджуються  місцевими  державними  адміністраціями  та  органами
місцевого самоврядування (стаття 39 Кодексу цивільного захисту України) та
виданням  (поширенням)  власних  рекомендацій  ГУ  (У)  ДСНС.  Зазначені
пропозиції  та  рекомендації  повинні  містити  інформацію  про  нові  методи
відпрацювання практичних навичок осіб керівного складу, фахівців з питань
цивільного  захисту  та  персоналу  суб’єктів  господарювання,  можливостей
нової  техніки  і  технологій,  способів  організації  та  проведення  аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, нову організаційну взаємодію сил
цивільного  захисту  та  поширення  позитивного  досвіду  з  проведення
спеціальних  об’єктових  навчань  і  тренувань  з  урахуванням  виробничих  і
територіальних  особливостей.  Для  поширення  зазначених  методичних
матеріалів  рекомендується  використовувати  засоби  масової  інформації,
можливості  навчально-методичних  центрів  сфери  цивільного  захисту  та
представницьких заходів з питань безпеки та надзвичайних ситуацій.

Навчально-методичні центри сфери цивільного захисту згідно з абзацом
третім пункту 2.1. Типового положення про територіальні курси, навчально-
методичні  центри  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності
затвердженого  наказом  МВС  від  29.05.2014  №  523,  зареєстрованим  у
Мін’юсті  13  червня  2014  р.  за  № 624/25401, у  взаємодії  з  ГУ (У)  ДСНС
України (абзац четвертий підпункту 1 пункту 2.3. цього Типового положення)
здійснюють методичний супровід практичної підготовки на підприємствах, в
установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань
цивільного  захисту.  Методичний  супровід  проводиться  згідно  із
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затвердженими місцевими органами виконавчої  влади,  органами місцевого
самоврядування планами-графіками проведення практичної підготовки осіб
керівного  складу  і  фахівців,  діяльність  яких  пов’язана  з  організацією  і
здійсненням  заходів  цивільного  захисту  на  підприємствах,  в  установах,
організаціях у відповідному році та організаційно-методичними вказівками з
питань цивільного захисту.

Для  методичного  супроводу  практичної  підготовки  навчально-
методичними центрами сфери цивільного захисту проводиться:

консультативно-діагностична  робота  щодо  оцінки  стану  підготовки
працівників  підприємств,  установ  та  організацій  до  дій  у  надзвичайних
ситуаціях та розробка пропозицій щодо його удосконалення;

розробка  зразків  планувальних,  облікових  та  звітних  документів
відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від  26  червня  2013  р.  № 444  (графік  проведення  спеціальних  об’єктових
навчань  і  тренувань  з  питань  цивільного  захисту,  плани  проведення
спеціалних  об’єктових  навчань  (тренувань)  з  питань  цивільного  захисту,
журнали  навчання,  звіти  про  проведення  навчань  (тренувань)  та  інших
документів  згідно  з  рекомендаціями  Організаційно-методичних  вказівок  з
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджених наказом
ДСНС України від 19.02.2016 № 83);

методична  допомога  щодо  вибору  тематики,  навчальних  цілей  та
питань,  обсягу  та  характеру  практичних  завдань  навчань,  підготовки
залучених  осіб  та  посередників,  засобів  та  ступеня  імітації,  застосування
спеціальної  техніки,  приладів та  обладнання,  складу навчально-виробничої
бази;

інформаційна  підтримка  та  забезпечення  необхідними  навчально-
методичними матеріалами.

Підготовка керівного складу та персоналу для забезпечення успішного
проведення навчання здійснюється на спеціально організованих керівником
підприємства,  установи,  організації  інструктивно-методичних  заняттях,  що
проводяться навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту за
попередньо  узгодженим з  суб’єктом господарювання переліком навчально-
виробничих  завдань,  а  також  у  формі  індивідуальних  занять,  групових
інструктажів та консультацій.

Планами  основних  заходів  цивільного  захисту,  що  щороку
затверджуються  Кабінетом  Міністрів  України,  в  рамках  заходів  щодо
підготовки  керівного  складу  і  фахівців,  діяльність  яких  пов’язана  з
організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у
разі  виникнення  надзвичайних  ситуацій  передбачено  проведення  на  базі
підприємств показових навчань з питань цивільного захисту.

Метою  таких  навчань  є  встановлення  єдності  поглядів  на  методику
організації  і  проведення  навчань  (тренувань)  з  цивільного  захисту,  показ
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найбільш ефективних методів управління у випадку надзвичайних ситуацій,
способів організації та проведення аварійно-рятувальних та інших 


