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І. Оцінка стану можливої медико-біологічної обстановки в області

На території України згідно з природними та соціальними умовами зустрічається більше 
4000 видів захворювань. Підвищенню рівня захворюваності значною мірою сприяють небезпечні 
фактори довкілля. Насамперед це стосується хімічного забруднення атмосферного повітря, води, 
ґрунту і, як наслідок - продуктів харчування, що призводить до тяжких отруєнь.

Накопичення різноманітних відходів промисловості негативно впливає на стан здоров’я і 
викликають різні хвороби (солі важких металів можуть підвищувати ризик виникнення макроеле- 
ментозів, гепатитів, кардіо-, нефро- та енцефалопатії, новоутворень тощо; канцерогенну дію ма
ють нітрати; стічні води та їх осади стають причиною паразитарних та інфекційних захворювань), 
а звалища побутових відходів є постійними джерелами забруднення довкілля, місцями розмно
ження комах, гризунів, бродячих тварин, що переносять збудників інфекцій.

Важливим фактором впливу довкілля на здоров’я людей є проблема акустичного забруд
нення, радіаційної безпеки, неіонізуючого випромінювання, стан житлового середовища, плану
вання населених пунктів, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Неблагополучна епідемічна ситуація у країнах Азії, Африки, Латинської Америки з каран
тинних захворювань (чума, холера, жовта гарячка), зростання міжнародних пасажирських та ван
тажних перевезень, перебування мешканців області у відрядженнях в цих країнах, зростання міг
раційних процесів населення створюють умови для заносу на територію області особливо небез
печних захворювань.

Захворюваність на вірусний гепатит А після грипу та ГРЗ є найбільш соціально значимою 
інфекцією. Для нього характерна періодичність епідемічного процесу з періодом 3 - 5  років.

Спалахи інфекційних захворювань людей на території області головним чином були нас
лідком вживання неякісних продуктів харчування, забрудненої води централізованого водозабез- 
печення через аварії в мережах водопостачання, експлуатації застарілих мереж водопостачання і 
каналізації, що приводить до частих їх поривів.

Перше місце серед харчових отруєнь немікробного походження належить отруєнням дико
рослими грибами. Також щороку виникають вогнища ботулізму, спалахи якого спостерігаються 
переважно в сільській місцевості і спричинені низьким рівнем санітарної культури населення, по
рушенням технології виготовлення страв, а також умов і термінів їх зберігання.

Критерії визначення рівня надзвичайної ситуації:

1. Державного рівня визнається надзвичайна ситуація:
яка поширилась або може поширитися на територію інших держав; 
яка поширилась на територію двох чи більше регіонів України, а для її ліквідації 

необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але 
не менш як 1 відсоток від обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситу
ація державного рівня за територіальним поширенням);

яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої постраждало понад 300 
осіб (постраждалі - особи, життю або здоров'ю яких було заподіяно шкоду внаслідок над
звичайної ситуації), чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад 50 тис. осіб на 
тривалий час (більш як на 3 доби);

внаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постраждало понад 100 осіб, чи було пору
шено нормальні умови життєдіяльності понад 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 до
би), а збитки (оцінені в установленому законодавством порядку), спричинені надзвичайною 
ситуацією, перевищили 25 тис. мінімальних розмірів (на час виникнення надзвичайної ситуації) 
заробітної плати;

збитки від якої перевищили 150 тис. мінімальних розмірів заробітної плати; 
яка в інших випадках, передбачених актами законодавства, за своїми ознаками визна

ється як надзвичайна ситуація державного рівня.
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>  2. Регіонального рівня визнається надзвичайна ситуація:

яка поширилась на територію двох чи більше районів області, а для її ліквідації необ
хідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих районів, але не 
менш як 1 відсоток обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація 
регіонального рівня за територіальним поширенням);

яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок якої постраждало від 50 до 
100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис. осіб на трива
лий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис. мінімальних розмірів заробітної пла
ти;

збитки від якої перевищили 15 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.

3. Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація:
яка вийшла за межі територій потенційно небезпечного об'єкта, загрожує довкіллю, 

сусіднім населеним пунктам, інженерним спорудам, а для її ліквідації необхідні матеріальні і 
технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єк
та;

внаслідок якої загинуло 1-2 особи або постраждало від 20 до 50 осіб, чи було 
порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час (більш як на З 
доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;

збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.

4. Об'єктового рівня визнається надзвичайна ситуація, яка не підпадає під названі ви
ще визначення.

Надзвичайна ситуація відноситься до певного рівня за умови відповідності її хоча б одному 
із значень критеріїв, наведеному у пунктах 1 - 4 .

У разі коли внаслідок надзвичайної ситуації для відповідних порогових значень рів
нів людських втрат або кількості осіб, які постраждали чи зазнали порушення нормальних 
умов життєдіяльності, обсяг збитків не досягає визначеного у пунктах 1 - 4 ,  рівень надзвичайної 
ситуації визнається на ступінь менше (для дорожньо-транспортних пригод - на два ступеня мен
ше).

Віднесення надзвичайної ситуації, яка виникла на території кількох адміністратив
но-територіальних одиниць, до державного та регіонального рівня за територіальним поширен
ням або за сумарними показниками її наслідків не є підставою для віднесення надзвичайної 
ситуації до державного або регіонального рівня окремо для кожної з цих адміністративно- 
територіальних одиниць. Віднесення надзвичайної ситуації до державного та регіонального 
рівня для зазначених адміністративно-територіальних одиниць здійснюється окремо за крите
ріями та правилами, зазначеними у пунктах 1 - 4 .

Остаточне рішення щодо рівня надзвичайної ситуації з подальшим відображенням її у 
даних статистики, у тому числі у разі відсутності достатніх відомостей щодо розвитку надзви
чайної ситуації, приймає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до 
компетенції якого належить вирішення питань захисту населення і територій від надзвичай
них ситуацій техногенного та природного характеру, за погодженням у разі потреби із заін
тересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, а також з 
урахуванням експертного висновку (у разі його надання) регіональної комісії з питань техно- 
генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо рівня надзвичайної ситуації.

Остаточне рішення (експертний висновок - у разі його надання) спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить вирішення питань захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, про 
віднесення небезпечної події до надзвичайної ситуації, її класифікацію та визначення рівня 
вважається підставою для здійснення інших заходів щодо реагування на надзвичайну ситуа
цію.



II. Організація оперативного реагування на надзвичайну ситуацію
До проведення спеціальних робіт при виникненні на території області надзвичайних ситуа

цій, пов’язаних з виникненням епідемій, в тому числі серед людей, залучаються органи управлін
ня, сили та засоби:

В першу чергу:
органи управління районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;
Управління з питань цивільного захисту В О КМР (КМДА) (в подальшому -  орган управ

ління територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи Цивільного захисту, орган 
управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ);

департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації та Головне управ
ління Держпродспоживслужби України у м. Києві (в подальшому -  медична служба цивільного 
захисту міста -  при виникненні епідемій серед людей;

Державна установа «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України»;
- міський та об’єктові матеріальні резерви для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

В другу чергу:
Головне управління ДСНС України у м. Києві ( в подальшому -  територіальний орган 

управління ДСНС);
- ГУ Національної поліції України в місті Києві -  служба охорони громадського порядку 

цивільного захисту міста Києва;
- департамент житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР(КМДА) (в подальшому -  ко

мунально-технічна служба цивільного захисту міста);
- Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР(КМДА) - в подальшому -  підрозділи 

служби цивільного захисту транспортного забезпечення міста;
- Департамент будівництва та житлового забезпечення ВО КМР(КМДА) в подальшому -  

підрозділи інженерної служби цивільного захисту міста;
- Комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку";
- Спеціалізована (аварійно-рятувальна) водолазна служба КП "Плесо";

На органи управління та сили цивільного захисту покладені наступні основні завдання:

Органи управління районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, медична 
служба цивільного захисту міста (в залежності від ситуації):

- проведення епідемічної розвідки, відбір проб;
- підготовка висновків про основні параметри медико-біологічної обстановки, тип, характе

ристики збудника хвороби, а також рекомендацій щодо проведення основних протиепідемічних 
заходів;

- проведення інформування про обстановку, що склалась, органів управління у сфері цивіль
ного захисту, а також населення;

- підготовка та надання пропозицій щодо встановлення карантину, визначення його кордонів 
та виконання первинних карантинних заходів;

- підготовка та надання в установленому порядку пропозицій щодо обмеження або заборо
ни в’їду в місто Київ громадян інших регіонів України, іноземців, тимчасового припинення екс
порту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з інших регіонів у зв'язку з неблагополучною епі
демічною ситуацією;

- здійснення лікувально-евакуаційних заходів, залучення до них лікувальних установ міста та 
державної служби медицини катастроф, проведення вакцинації учасників ліквідації надзвичайної 
ситуації та населення;

- організація та проведення комплексу дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, ін
женерних та інших протиепідемічних заходів;
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- підготовка та надання пропозицій щодо залучення до проведення протиепідемічних захо
дів сил та засобів служб цивільної цивільного захисту міста, підрозділів оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту;

- надання першої та інших видів медичної допомоги постраждалому населенню, учасникам 
ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків;

здійснення поіменного обліку уражених та потерпілих при проведенні медичної евакуа
ції;

санітарний нагляд за умовами тимчасового розташування потерпілих та учасників лікві
дації надзвичайної ситуації;

- керівництво діями залучених сил та засобів медичної служби;
- аналіз причини та умови виникнення і поширення інфекційних хвороб, масових неінфек- 

ційних захворювань;
- визначення та вжиття першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, 

масових неінфекційних захворювань;
- аналіз причин і умов виникнення ситуацій санітарного та епідемічного неблагополуччя, 

підготовка пропозицій щодо запобіжних заходів і контроль за їх проведенням;
- здійснення подальшого епідемічного нагляду і лабораторного контролю.

Територіальний орган управління ДСНС 
(ГУДСНС України у  місті Києві): 

оповіщення територіальних підрозділів, чергових сил та засобів щодо готовності до дій 
за призначенням;

- проведення спеціальної розвідки місця виникнення надзвичайної ситуації, уточнення об
становки в районі виникнення надзвичайної ситуації, розробка пропозицій щодо залучення сил та 
засобів цивільного захисту міста;

- організація участі підпорядкованих підрозділів в проведенні протиепідемічних заходів;
визначення маршрутів введення сил та засобів до місця виникнення надзвичайної ситуа

ції;
- координація діяльності залучених сил та засобів оперативно-рятувальної служби цивільно

го захисту під час ліквідації надзвичайної ситуації;
- ліквідація можливих осередків пожеж у районі виникнення надзвичайної ситуації;
- ліквідація осередків пожеж безпосередньо в карантинній зоні;

Орган управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ:
- забезпечення оповіщення керівного складу цивільного захисту міста, міських служб циві

льного захисту, підпорядкованих їм сил та засобів, інших установ, підприємств та організацій, які 
можуть бути залучені до виконання завдань цивільного захисту;

- визначення характеру, масштабів та можливого розвитку надзвичайної ситуації, на їх підставі - під
готовка доповіді начальнику цивільного захисту міста;

- збір постійної комісії місьдержадшнісграції з питань ТЕБ та НС, створення спеціальної комісії по ліквідації 
надзвичайної ситуації;

- здійснення загальної координації дій сил та засобів, які залучаються до ліквідації надзви
чайної ситуації та її наслідків, організація взаємодії з військовим командуванням, керівництвом 
підрозділів органів внутрішніх справ, інших військових та воєнізованих формувань;

- здійснення контролю за введенням в дію плану ЦЗ району (ОГД), створення штабу ліквіда
ції надзвичайної ситуації об’єктового, місцевого (районного) рівнів, залучення сил та засобів 
об’єктового та місцевого рівня, проведенням першочергових заходів по локалізації надзвичайної 
ситуації, організації рятувальних робіт та захисту працюючого персоналу і населення, залученням міс
цевих та об’єктових матеріальних резервів;

- організація зв'язку з органами управління районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 
(відділами з питань ЦЗ районів), органами управління та підрозділами оперативно-рятувальної служ
би цивільного захисту, органами управління, військовими частинами Збройних Сил (ЗС) та іншими 
взаємодіючими силами;

- аналіз результатів проведення робіт з ліквідації наслідків аварій (катастроф).

5



6

Територіальний орган управління ДСНС 
спільно з органом управління територіальної підсистеми ЄДСЦЗ:

- оцінка необхідності залучення додаткових сил та засобів;
- підготовка пропозицій для прийняття рішення начальника ЦЗ міста на створення штабу ліквідації 

надзвичайної ситуації регіонального (міського) рівня, залучення необхідних сил та засобів, організації про
ведення ряіувальних та інших невідкладних робіт, залучення матеріалів та обладнання міського матеріального 
резерву;

- здійснення координації, а при необхідності - керівництво діями сил і засобів ЦЗ при прове
дені рятувальних та інших невідкладних робіт на першому етапі їх виконання (до прибуття началь
ника ЦЗ міста);

- контроль за своєчасним виконанням запропонованих заходів, проведенням профілактичних 
робіт, додержанням правил безпеки при проведенні аварійно-рятувальних робіт;

- участь в аналізі причин виникнення НС, розробці заходів щодо виключення її повторення;
- підготовка документів про причини, наслідки та визначення попередніх розмірів збитків від 

НС та її наслідків для доповіді в ДСНС України.

Служба охорони публічного (громадського) порядку цивільного захисту міста, створена на ба
зі ГУ Національної поліції України в м.Києві:

- організація оточення периметру карантинної зони;
організація руху автомобільного транспорту в карантинну зону та з неї, а також в райо

нах, що з нею межують;
- охорона аварійно-рятувальної техніки та обладнання, особистих речей;
- забезпечення безперебійного руху спеціального та медичного транспорту;
- підтримання громадського порядку в районі надзвичайної ситуації.

Комунально-технічна та підрозділи інженерної служби цивільного захисту міста:
- участь в проведенні необхідних інженерних робіт, дезінфекції автошляхів та автотранспор

ту заходів, виділення необхідної інженерної та іншої спеціальної техніки, особового складу;
- забезпечення спеціальними засобами для збору, транспортування та зберігання загиблих 

(трунами в т.ч. цинковими, спеціальними мішками тощо);
- транспортування загиблих до місця проведення судово-медичної експертизи.

Головне управління ДСНС України у  м. Києві ( в подальшому -  територіальний орган 
управління ДСНС) та Комунальна аварійно-рятувальна служба Київська служба порятун
ку

проведення спеціальних (інженерних, піротехнічних, вибухотехнічних, протипожежних 
та інших) заходів;

- участь в гасінні пожеж та ліквідації інших надзвичайних ситуацій в карантинній зоні;
- участь в проведенні протиепідемічних заходів.

Порядок інформування, оповіщення та переведення органів управління, сил і засобів 
у режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації

Порядок інформування, оповіщення та переведення органів управління, сил і засобів у 
режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації визначений у Плані реагування на 
надзвичайні ситуації регіонального рівня в місті Києві.
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Основні дії органів управління, сил та засобів суб’єктів реагування на НС режимах підви
щеної готовності і надзвичайної ситуації

Найменування 
органів управлін

ня

Завдання органів управління Термін
виконання

1 2 3
Органи управління 
районних ланок 
територіальної під
системи ЄДС ЦЗ, 
медична служба 
(служба захисту 
тварин і рослин) 
цивільного захисту 
міста (в залежності 
від ситуації)

В першу чергу:
проведення епідемічної розвідки, відбір

проб;
підготовка висновків про основні парамет

ри медико-біологічної обстановки, тип, характери
стики збудника хвороби, а також рекомендацій 
щодо проведення основних протиепідемічних за
ходів;

проведення інформування про обстановку, 
що склалась, органів управління у сфері цивільного 
захисту, а також населення;

підготовка та надання пропозицій щодо 
встановлення карантину, визначення його кордонів 
та виконання первинних карантинних заходів;
- надання першої та інших видів медичної допомо
ги постраждалому населенню, учасникам ліквідації 
надзвичайної ситуації;

В другу чергу:
підготовка та надання в установленому 

порядку пропозицій щодо обмеження або заборони 
в’їду на територію міста громадян інших регіонів 
України, іноземців, тимчасового припинення екс
порту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з ін
ших регіонів у зв'язку з неблагополучною епі
демічною ситуацією;

здійснення лікувально-евакуаційних захо
дів, залучення до них лікувальних установ області 
та державної служби медицини катастроф, прове
дення вакцинації учасників ліквідації надзвичайної 
ситуації та населення;
- організація та проведення комплексу дезінфек
ційних, дезінсекційних, дератизаційних, інженер
них та інших протиепідемічних заходів;
- підготовка та надання пропозицій щодо залучен
ня до проведення протиепідемічних заходів сил та 
засобів служб цивільного захисту міста, формувань 
ЦЗ, підрозділів оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту;

здійснення поіменного обліку уражених та по
терпілих при проведенні медичної евакуації;

санітарний нагляд за умовами тимчасового ро
зташування потерпілих та учасників ліквідації над
звичайної ситуації;

4+02.00

4+04.00

Негайно по 
підтверджен
ню інформації

4+04.00 

Від 4+04.00 

Від 4+04.00

Від 4+04.00

Від 4+24.00 

Від 4+24.00

Від 4+24.00 

Від 4+24.00



Після завершення основних протиепідемічних 
заходів (ліквідації надзвичайної ситуації):
- аналіз причини та умови виникнення і поширен
ня інфекційних хвороб, масових неінфекційних за
хворювань;
- визначення та вжиття першочергових заходів 
щодо профілактики інфекційних хвороб, масових 
неінфекційних захворювань;
- аналіз причин і умов виникнення ситуацій са
нітарного та епідемічного неблагополуччя, підго
товка пропозицій щодо запобіжних заходів і конт
роль за їх проведенням;
- здійснення подальшого епідемічного нагляду і 
лабораторного контролю.

На весь період 
ліквідації НС

Територіальний 
орган управління 
ДСНС

В першу чергу:
- проведення розвідки в місці виникнення надзви
чайної ситуації першим підрозділом оперативно- 
рятувальної служби, який прибув до місця викли
ку;

оповіщення керівного складу та особового 
складу територіального органу управління ДСНС, 
місцевих органів управління, сил та засобів опера- 
тивно-рятувальної служби цивільного захисту;

направлення в район надзвичайної ситуації 
мобільної оперативної групи з завданнями, визна
ченими Планом реагування на надзвичайні ситуа
ції регіонального рівня в місті Києві.

В другу чергу:
- оповіщення, збір та залучення до ліквідації над

звичайної ситуації сил та засобів оперативно- 
рятувальної служби цивільного захисту;
- організація участі підпорядкованих підрозділів 
в проведенні протиепідемічних заходів;

- виконання інженерних, вибухотехнічних та 
інших спеціальних робіт в межах компетенції;

- протипожежне забезпечення заходів з ліквіда
ції надзвичайної ситуації, в тому числі - безпосере
дньо в карантинній зоні;

- організація координації та взаємодії сил та за
собів оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту, залучених для ліквідації НС.

Негайно після 
прибуття

4+00.15 (у ро
бочий час) 
4+00.50 (у не
робочий час)

4+00.20 - 02.00

4+00.15

За рішенням 
керівника лік
відації надзви
чайної ситуації

4+04.00

Від 4+04.00

Орган управління 
територіальної під
системи ЄДС ЦЗ

В першу чергу:
організація оповіщення населення;

-  оповіщення керівного складу цивільного захи
сту, членів постійної комісії міськдержадміністра- 
ції з питань ТЕБ та НС, міських служб цивільного 
захисту, підприємств, установ та організацій, залу
чених до виконання Плану;

направлення в район надзвичайної ситуації 
оперативної групи з завданнями, визначеними 
Планом реагування на надзвичайні ситуації регіо
нального рівня в місті Києві.

4+04.00



В другу чергу:
-  організація роботи регіонального Штабу по лі
квідації надзвичайної ситуації;
- визначення характеру, масштабів та можливого роз
витку надзвичайної ситуації, на їх підставі - підготовка до
повіді начальнику цивільного захисту області;
- збір постійної комісії міскдержадміністрації з питань ТЕБ 
та НС, створення спеціальної комісії по ліквідації надзви
чайної ситуації';
- організація встановлення кордонів карантину;
- організація залучення до ліквідації надзвичайної 
ситуації формувань ЦЗ, в тому числі територіаль
них та об’єктових;
- організація залучення до ліквідації надзвичайної 
ситуації матеріальних резервів регіонального (мі
ського) та об’єктового рівнів;
- розгортання наметового містечка для розташу
вання Штабу по ліквідації надзвичайної ситуації, 
обігріву та відпочинку постраждалих та учасників 
ліквідації надзвичайної ситуації;
- забезпечення оповіщення керівного складу циві
льного захисту міста, міських служб цивільного 
захисту, підпорядкованих їм сил та засобів, інших 
установ, підприємств та організацій, які можуть 
бути залучені до виконання завдань цивільного за
хисту;
- організація зв'язку з органами управління районних 
ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ відділами 
з питань ЦЗ районів області), органами управління 
та підрозділами оперативно-рятувальної служби ци
вільного захисту, органами управління, військовими 
частинами Збройних Сил (ЗС) та іншими взаємодію
чими силами;
- здійснення загальної координації дій сил та за
собів, які залучаються до ліквідації надзвичайної 
ситуації та її наслідків, організація взаємодії з вій
ськовим командуванням, керівництвом підрозділів 
органів внутрішніх справ, інших військових та во
єнізованих формувань.

з Ч + 04.00

Служба охорони 
публічного (гро
мадського) поряд
ку, створена на базі 
ГУ Національної 
поліції України в 
місті Києві

В першу чергу:
- організація оточення периметру карантинної зо
ни;
- організація руху автомобільного транспорту в 
карантинну зону та з неї, а також в районах, що з 
нею межують;
- підтримання громадського порядку в районі 
надзвичайної ситуації

В другу чергу:
- охорона аварійно-рятувальної техніки та облад
нання, особистих речей;
- забезпечення безперебійного руху спеціального 
та медичного транспорту;

3 моменту
встановлення
карантину

Від 4+04.00
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-  організація охорони спецвантажів, громадсько
го та особистого майна;
-  виконання інших завдань, пов’язаних з охоро
ною громадського порядку;

Сили та засоби 
оперативно- 
рятувальної служ
би цивільного за
хисту другого еше
лону: підрозділи 
ГУ ДСНС України 
у м. Києві та КАРС 
"Київська служба 
порятунку"

- проведення спеціальних (інженерних, піротех
нічних, вибухотехнічних, протипожежних та ін
ших) заходів;
- участь в гасінні пожеж та ліквідації інших над
звичайних ситуацій в карантинній зоні;
- участь в проведенні протиепідемічних заходів.

За рішенням 
керівника лік
відації надзви
чайної ситуації

Комунально- 
технічна служба та 
підрозділи інжене
рної служби

В певшу чепгу:
участь в проведенні необхідних інженерних 

робіт, дезінфекції автошляхів та автотранспорту 
заходів, виділення необхідної інженерної та іншої 
спеціальної техніки, особового складу;

В д п у г у  чепгу:
забезпечення спеціальними засобами для 

збору, транспортування та зберігання загиблих 
(трунами в т.ч. цинковими, спеціальними мішками 
тощо);
- транспортування загиблих до місця проведення 
судово-медичної експертизи;

За рішенням 
керівника лік
відації надзви
чайної ситуації

Організація взаємодії

Мета взаємодії штабів з ліквідації НС (об’єктового, районного та регіонального), оператив
них груп, територіальних органів виконавчої влади, військових частин, інших сил та засобів, які 
залучаються до участі в ліквідації надзвичайної ситуації - забезпечення узгоджених дій, п о в ч а 
них з координацією, організацією ефективного та раціонального використання сил та засобів для 
проведення аварійно-рятувальних робіт, їх забезпечення, надання допомоги постраждалому насе
ленню, здійснення інформування населення.

Завдання взаємодії:

-  визначення взаємодіючих органів управління, складу і кількість сил та засобів при про
веденні аварійних, рятувальних та інших невідкладних робіт, надання допомоги постраждалим;

- встановлення порядку оповіщення, організація зв‘язку, приведення у готовність органів 
управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, їх районних та об’єктових ланок, сил та засобів, 
призначених для вирішення завдань цивільного захисту, вирішення питання щодо залучення дода
ткових сил та засобів, організація ефективного управління силами та засобами, узгодження спіль
них дій сил та засобів, які підпорядковуються різним центральним органам виконавчої влади, об
ласним службам, а також суб’єктам господарювання,узгодження питань всебічного забезпечення 
дій;

- визначення основних напрямків роботи і зосередження на їх виконанні взаємодіючих 
органів управління та сил.



Порядок організації взаємодії в режимах підвищеної готовності і надзвичайної ситуації

Питання взає
модії

Органи управління 
відповідні за організа

цію взаємодії

Взаємодіючі органи 
управління та сили, що 

виконують завдання

Строки ор
ганізації 
взаємодії

1 2 3 4
Оповіщення, про
ведення розвідки, 
збір та уточнення 
інформації

Органи управління ра
йонних ланок територі
альної підсистеми ЄДС 
ЦЗ, медична служба ци
вільного захисту міста 
(в залежності від ситуа
ції)

Місцеві підрозділи опе- 
ративно-рятувальної 
служби цивільного за
хисту

Орган управління тери
торіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ
Територіальний орган 
управління ДСНС

Відповідні структурні під
розділи райдержадмініст- 
рацій, ЦРЛ, місцеві під
розділи
ГУ Держпродспоживслуж- 
би України, ветеринарної 
медицини, підрозділи дер
жавної служби медицини 
катастроф,

Місцеві органи управління 
та підрозділи територіаль
ного органу управління 
ДСНС

Оперативні групи органів 
управління, місцеві органи 
виконавчої влади та місце
вого самоврядування.

4+04.00

4+04.00

4+04.00

Організація жит
тєзабезпечення 
населення в екст
ремальних умовах

Місцеві органи вико
навчої влади та органи 
місцевого самовряду
вання

Структурні підрозділи 3 
питань ЦЗ РДА

Від 4+04.00

Організація залу
чення сил та засо
бів

Органи управління ра
йонних ланок територі
альної підсистеми ЄДС 
ЦЗ, медична служба ци
вільного захисту міста 
(в залежності від ситуа
ції)

Орган управління тери
торіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ

Територіальний орган 
управління ДСНС

Служба охорони гро
мадського порядку

Інженерна служба

Відповідні структурні під
розділи райдержадмініст- 
рацій,
підпорядковані сили та за
соби ЦЗ

Місцеві органи виконавчої 
влади та місцевого самов
рядування, служби цивіль
ного захисту міста, форму
вання ЦЗ територіальні та 
об'єктові.

Сили та засоби оператив- 
но-рятувальної служби ци
вільного захисту:

Місцеві органи управління 
і підрозділи органів внут
рішніх справ

Від 4+04.00

Від 4+04.00

Від 4+04.00 

Від 4+04.00



Комунально-технічна
служба

Підрозділи Служби 
Місцеві підрозділи, підп
риємства, установи та ор
ганізації житлово- 
комунального господарст
ва та паливно- 
енергетичного комплексу

Від 4+04.00 

Від 4+04.00

Організація 
управління, розго
ртання штабу лік
відації надзвичай
ної ситуації.

Органи управління ра
йонних ланок територі
альної підсистеми ЄДС 
ЦЗ, медична служба ци
вільного захисту міста 
(в залежності від ситуа
ції)

Орган управління тери
торіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ
Територіальний орган 
управління ДСНС

Відповідні структурні під
розділи райдержадмініст- 
рацій,
підпорядковані сили та за
соби ЦЗ

Оперативні групи органів 
управління, місцеві органи 
виконавчої влади та місце
вого самоврядування.

Від 4+04.00 

Від 4+04.00

Організація
зв’язку

Орган управління тери
торіальної підсистеми 
ЄДСЦЗ
Територіальний орган 
управління ДСНС 
Служба оповіщення та 
зв’язку

Оперативні групи органів 
управління, місцеві органи 
виконавчої влади та місце
вого самоврядування, мі
ські служби цивільного за
хисту

Від
4+04.00

Встановлення ма
сштабів надзви
чайної ситуації, 
визначення обся
гів необхідних ро
біт

Органи управління ра
йонних ланок територі
альної підсистеми ЄДС 
ЦЗ, медична служба ци
вільного захисту міста 
(в залежності від ситуа
ції)

Штаб по ліквідації над
звичайної ситуації 
Спеціальна комісія

Відповідні структурні під
розділи райдержадмініст- 
рацій, підпорядковані сили 
та засоби ЦЗ

Оперативні групи органу 
управління територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ та те
риторіального органу 
управління ДСНС. 
Постійна комісія міськде- 
ржадміністрації з питань 
ТЕБ та НС

Від 4+04.00

Визначення обся
гів матеріально- 
технічного та ін
ших видів всебіч
ного забезпечення 
дій сил та засобів, 
які проводять про
тиепідемічні, спе
ціалізовані, інже
нерні та інші не
відкладні роботи

Штаб по ліквідації над
звичайної ситуації 
Спеціальна комісія

Орган управління терито
ріальної підсистеми ЄДС 
ЦЗ
Територіальний орган 
управління ДСНС 
Міські служби цивільного 
захисту
Органи військового ко
мандування
Підприємства, установи та 
організації, залучені до

Від 4+ 04.00
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по ліквідації над
звичайної ситуації

участі в ліквідації надзви
чайної ситуації

Визначення місця 
(місць) проведен
ня невідкладних 
протиепідемічних 
заходів та інших 
спеціальних робіт, 
додаткових захо
дів безпеки, з цим 
пов’язаних

Штаб по ліквідації над
звичайної ситуації 
Спеціальна комісія 
Міські служби цивіль
ного захисту

Сили та засоби відповідно 
до розрахунку, залежно від 
обстановки, що склалася.

Від 4+04.00

Всебічне забезпе
чення дій сил та 
засобів

Штаб по ліквідації над
звичайної ситуації 
Спеціальна комісія

Сили та засоби відповідно 
до розрахунку, залежно від 
обстановки, що склалася.

На весь час 
ліквідації 
надзвичайної 
ситуації

Інформування про 
розміри та наслід
ки надзвичайної 
ситуації, заходи по 
її ліквідації

Штаб по ліквідації над
звичайної ситуації 
Спеціальна комісія

Орган управління терито
ріальної підсистеми СДС 
ЦЗ
Територіальний орган 
управління ДСНС 
Місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого 
самоврядування 
В межах компетенції - об
ласні служби цивільного 
захисту

В період та 
після лікві
дації надзви
чайної ситу
ації

Надання матеріа
льної допомоги 
потерпілим та по- 
страждалим

Спеціальна комісія, 
постійна комісія міекде- 
ржадміністрації з пи
тань ТЕБ та НС

Міський та об’єктові мате
ріальні резерви, міський та 
обєктові резервні фонди

В період та 
після лікві
дації надзви
чайної ситу
ації

Надання психоло
гічної допомоги 
потерпілим та по- 
страждалим

Територіальний орган 
управління ДСНС Укра
їни у м. Києві

Центри психологічної до
помоги,
фахівці-психологи терито
ріального органу управ
ління ДСНС

В період та 
після лікві
дації надзви
чайної ситу
ації

Організація управління
Для організації та керівництва управлінням при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

захисту населення та території, а також виконання інших необхідних функції з ліквідації надзви
чайних ситуацій рішенням Київської міської державної адміністрації у разі виникнення надзви
чайної ситуації регіонального рівня призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзви
чайних ситуацій, на якого покладається загальне керівництво організацією робіт, координація дій 
з ліквідації аварії.

Робочим органом ліквідації надзвичайної ситуації є штаб по ліквідації надзвичайної си
туації (далі -  Штаб), який утворює керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.

До роботи в Штабі залежно від рівня НС залучаються районні та об’єктові штаби з ліквіда
ції НС, керівники аварійно-рятувальних служб та формувань, служб цивільного захисту, що бе
руть участь у ліквідації НС, спеціалісти органів місцевого самоврядування та відповідних управ
лінь і організацій (за погодженням з їх керівниками).



Персональний склад Штабу визначає керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, 
який забезпечує його діяльність та встановлює режим роботи.

У своїй діяльності Штаб взаємодіє зі спеціальною комісією (яка створюється за необхідніс
тю).

Основні завдання штабу:
-  керівництво проведенням робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, проведенням ава

рійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
-  організація залучення додаткових сил і засобів та забезпечення їх роботи;
-  організація аварійно-рятувальних робіт, евакуації населення;
-  організація надання екстреної медичної допомоги постраждалим;
-  ведення оперативного обліку виконаних робіт, узагальнення і надання оперативної 

інформації;
-  організація інформування про обстановку, що склалася, та обстановку за даними 

прогнозу органів управління і населення.
Крім зазначених завдань штаб, залежно від характеру робіт, що виконуються та особливос

тей обстановки, може виконувати інші завдання за рішенням голови спеціальної комісії.

Управління силами і керівництво всіма роботами здійснюється з пунктів управління:
Управління з місця виникнення надзвичайної ситуації здійснюється за допомогою рухомих 

оперативних груп, чергових змін оперативно-координаційного центру територіального органу 
управління ДСНС через оперативного чергового пункту управління (тел. 430-50-10) органу управління 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, а також оперативно-диспетчерську службу оперативно- 
координаційного центру територіального органу управління ДСНС (тел. 101).

В умовах надзвичайної ситуації робота на пункті управління організується цілодобово.
До забезпечення зв’язку між керівним складом, силами та засобами територіальної підсис

теми ЄДС ЦЗ, які залучені до виконання робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, 
оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, його інформування 
щодо наслідків цих ситуацій, використовуються існуючі системи зв’язку Київської міської філії 
ПАТ «Укртелеком», відомчі системи зв’язку органу управління територіальної підсистеми ЄДС 
ЦЗ та територіального органу управління ДСНС, інших функціональних підсистем ЄДС ЦЗ, ра
йонних та об’єктових ланок, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

В разі виїзду оперативних груп органу управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та тери
торіального органу управління ДСНС України безпосередньо на місця аварій та катастроф управлін
ня організується з пересувними оперативними групами, оснащеними відповідними засобами зв'яз
ку.

Під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт зв'язок організується:
1. Від міського ПУ начальника цивільного захисту міста:
провідний -  з ДСНС України, районними організаціями та управліннями, районами, а та

кож взаємодіючими військовими підрозділами (частинами) - по телефонній мережі загального кори
стування та прямим каналом зв'язку Держкомзв'язку, які орендовані на період проведення робіт;

радіо -  з ДСНС України в радіомережах № 7003, 7011 ДСНС України в слуховому режимі.

Розвідка
Розвідка місця виникнення надзвичайної ситуації здійснюється з метою перевірки повідом

лень щодо виникнення надзвичайної ситуації, уточнення її масштабів, встановлення особливостей 
території (об’єктів), на якій виникла надзвичайна ситуація, даних про стан навколишнього середо
вища, можливої зони негативного впливу від надзвичайної ситуації, наявності інших небезпечних 
чинників, що можуть ускладнити ліквідацію надзвичайної ситуації та її наслідків, визначення за
грози для життя і здоров’я населення, збору, узагальнення та вивчення інших даних, які можуть 
вплинути на прийняття рішення на проведення аварійно-рятувальних, інженерних та інших невід
кладних і спеціальних робіт тощо.

До розвідки в місці виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з виявленням в навколи
шньому середовищі шкідливих забруднюючих речовин понад гранично допустиму концентрацію, 
в першу чергу залучаються підрозділи ГУ Держпроспоживслужби України у місті Києві, правоо
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хоронні органи, а також, на першому етапі організації робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, 
до прибуття оперативних груп органу управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та територі
ального органу управління ДСНС, залучаються місцеві органи управління та підрозділи оператив
на -рятувальної служби цивільного захисту, органи управління районних ланок територіальної під
системи ЄДС ЦЗ, номерні пости радіаційного та хімічного спостереження підсистеми ЄДС ЦЗ, те
риторіальні та об'єктові розвідувальні формування.

На другому етапі, з моменту прибуття на місце надзвичайної ситуації оперативних груп ор
гану управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та територіального органу управління ДСНС, 
розвідка продовжується під їх загальним керівництвом та при безпосередній участі.

Після створення Штабу по ліквідації надзвичайної ситуації загальна координація діями по 
проведенню розвідки покладається на Штаб.

Розвідка проводиться впродовж всього часу ліквідації надзвичайної ситуації і на території 
області здійснюється в першу чергу пішим порядком або з використанням автомобільного транспо
рту, також, в залежності від конкретної обстановки може здійснюватись з використанням повітря
ного, залізничного, річного транспорту.

Транспортне забезпечення
Завдання по забезпеченню автомобільним транспортом евакуації населення, із зони надзви

чайної ситуації покладено на органи місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, які 
відповідно до завчасно укладених угод залучають до таких заходів транспорт автотранспортних 
підприємств всіх форм власності.

При виникненні стихійного лиха для забезпечення евакуаційних заходів та дій формувань, які 
залучаються, може бути залучено до 345 автобусів від КП Київпастранс.

Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічне забезпечення організується та здійснюється з метою повного і своєчас

ного забезпечення формувань та потерпілого населення продовольством і предметами першої необ
хідності, а техніки - запасними частинами і паливно-мастильними матеріалами.

Забезпечення потерпілого населення та особового складу формувань продовольством і пре
дметами першої необхідності покладено:

на службу торгівлі та харчування;
районні споживчі товариства (спілки);
інші підприємства, установи та організації торгівлі і громадського харчування на договірних заса

дах, за кошти резервного фонду.

Заправка автотракторної техніки і механізмів у районах ведення рятувальних робіт по лока
лізації та ліквідації наслідків НС проводиться на діючих мережах АЗС, на договірних засадах і за 
кошти резервного фонду.

Технічне забезпечення техніки та її ремонт покладається на технічну службу ЦЗ.
Передбачено залучити для ремонту зіпсованої техніки на договірних засадах ремонтну базу 

підприємств з обслуговування автомобільної техніки всіх форм власності, в тому числі -  приватні СТО, 
які знаходяться поблизу до району виникнення надзвичайної ситуації.

Усі види матеріально-технічного забезпечення техніки і формувань ЦЗ ОГД, здійснюються 
начальниками ЦЗ ОГД, організацій та управлінь згідно розпоряджень начальника ЦЗ міста.

Забезпечення охорони громадського порядку

Організується силами і засобами ГУ Національної поліції України в м. Києві, формуваннями 
служби охорони публічного (громадського) порядку об'єктів господарської діяльності, а також прида
ними силами і засобами з інших територіальних органів ГУ Національної поліції України відповід
но до розроблених розрахунків.
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16
Протипожежне забезпечення

Здійснюється силами і засобами ГУ ДСНС України у м.Києві, пожежно-рятувальними підроз
ділами добровільної пожежної охорони.

При одержанні сигналу про пожежу, аварію або катастрофу оперативний черговий ГУ 
ДСНС України у м. Києві направляє інформацію у пожежні частини, які повинні ліквідувати пожежу 
або аварію.

Для виконання протипожежних заходів, локалізації надзвичайних ситуацій на хімічно- 
небезпечних об'єктах та пожежонебезпечних об'єктах міста протягом доби на чергуванні знахо
дяться 1124 чоловік особового складу державної та професійної пожежної охорони, 782 одиниць по
жежної техніки.

У залежності від конкретної обстановки, здійснюється збір особового складу пожежних 
підрозділів, який направляється в зону НС на пожежній техніці, резервна пожежна техніка вво
диться в бойовий розрахунок, здійснюється підготовка пожежно-технічного озброєння і обладнан
ня, вогнегасних речовин для вивозу на аварійні об'єкти.

Додатки:

1. Оперативний план заходів щодо попередження занесення і поширення інфекційних 
хвороб, що мають міжнародне значення, в м. Києві на 2020 рр.

2. Склад сил і засобів медичної служби цивільного захисту СДС ЦЗ, створений на базі 
департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації;

3. Склад сил і засобів ГУ Держпродспоживслужби України у м. Києві;
4. Склад сил і засобів служби охорони публічного (громадського) громадського поряд

ку, створений на базі ГУ НП у м. Києві;
5. Склад сил і засобів протипожежної служби, створений на базі ГУ ДСНС України у

м. Києві;
6. Склад сил і засобів комунально-технічної спеціалізованої служби цивільного захис

ту, створений на базі департаменту житлово -  комунального господарства Київської міської дер
жавної адміністрації;

7. Перелік баз обсервації у місті Києві;
8. Перелік госпітальних баз у місті Києві.

Начальник управління з питань цивільного 
В О КМР (КМДА) - заступник голови 
комісії з питань техногенно-екологічної 
та надзвичайних ситуацій




