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Про затвердженrrя Положення про систему
монiторинry i прогнозування надзвичйних
сиryаlriй районноi ланки територiаrьноi
п,дсистеми сдиноl державноt системи
цивiльного захисry Кiровогралськоi областi

Вiдповiдно до статей 10, 19 та 43 Кодексу цивiльного захисry УкраiЪи,
пiдпункry 7 щ,н*ц, 4 Типовою положеЕня про територiаьну пiдсистему
сдпrоТ державноi системи цивiльноm захйсту, затверджеЕоm постаЕовою
Кабiнегу MiHicTpiB Украiни вiд
берзня 2015 року Ns 101 та
rryнкrу
розпорядження mлови Кiровоградськоi обласноi державноi
адмiяiстрацii вiд 09 червня 2017 рку Л! 279-р <Пр затверд(енrrя Положенrrя
про систему монiтoринry
прогнозуваняя падзвиsайних сиryацiй
терrгорiально:i пiдсистеми сдиноi державяоi системи цивiльного захясту
Кiровоградськоi областЬ> :
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i.

i

Затвердити Положенrrя про сястему монiторияry
щюгнозуваяня
надзвичайяrтх сrrrуацiй районноi лаrжи територiальноi пiдсистеми сдиноi
державноi системи цивiльноп) з{жисту Кiровоrрадськоi областi (далi Положення) (лолаетъся).

змпсry районяоi держазноi адмiнiстрацii
на пiдставi пункry 15 Положення щороку до 01 липrrя кориqrватп перелiк
2. Сектору з питань цивiльного

оперативно-чергових (черговlо<, диспстчерських) сrrркб, лабораторiй, центрiв,
вiдцiлiв, станцiй, iнспекфй та постiв, якi беруть r{асть
монiторипry,
спостерехеннi, лабораторному коlттролi i прогнозраннi надзвичайних сиryацiй
та до 10 лиrпrя вказанпй перелiк надамти упрамiнню з питань rцвiльного
захлсry обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ.

у

3. Контроль за виконанIr:lм даrrого розпорядження покпасIи на першого
заступника голови райопчоi дерхавноi а,дмiнiстрацiТ Нестерова С-А.

Першrrй засryпппк головп
раf, оппоi дерrкавноi адмiпiстрацif

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрачii
27 червня 20l7 Ns i39-p

ПОЛОЖЕННЯ

пр

систему монiторинry i прогнозування надзвичйних сиryацiй
районноi ланки територiальноi пiдсистеми едиаоi державноi
системи цивiльного захисry Кiровоградськоi областi

l.,Щане ПоложеннJI визначае ocHoBHi завдання та функчii системи
монiторинry i прогнозlъання надзвичайних сиryацiй (далi - НС) у районi,
лерелiк суб'екriв монiторинry, спостереження, лабораторно]-о конT ролю i
прогнозування НС та органiзацiю взаемодii мiж нями2. Система монiторинry
прогнозування НС е складовою частиною
районноТ ланки териmрiа.lьноТ пiдсистеми сдпоТ державноi систеl"fи
цивiльного захисry областi (лалi - РЛ ТП еДСЦЗ), функцiопуе на районномJi та
об'екговому рiвнях
об'€дЕу€
сили засоби
сферi монiторинry i
пргнозування НС.
3- Осяовними завданнями системи мояiторинry i лроrrrоз}вання НС е:
забезпечення здiйснення заходiв iз залобiгання винихненню НС;
визначення та послiдовне зменшенкя до мiнiмаьного рiвня ризикiв
виникнення НС;

i

i

i

у

прогнозування i оцiнка'iх соцiаьно-економiчнtо< наслiдкiв;
визa{ачення на ocHoBi прогнозу потреби в сrrлах, засобах, Maтepiajbнrrx та
фiнансовrо< peclrpcax;
розрoблення науково-обrрlтrтованих рекомеЕдацiй цодо прийrrяття
ефективних управлiнсьr<rх рiшень пiд час лiквiдацii НС,
Спостереженrrя, лабораторний та iнший коIfiроль вкпючz оть збирання,
опрацюмнпя i перлавання iпформацii про стан навколишнього природною
середовища забруднекня пролукгiв харчуваннr, лродовольчот сировини.
фуражу, води радiоактивrтими та хiмiчннми речовинами, зараження збудниками
iнфекцiйних хвороб та iншями нбезпечниl,л.r бiологiчними агеЕтами,
4.

Основними функцiями системи монiторишгу

i

прогнозумння НС

РЛ ТП €ДСlý е:
збирапня, оброблеIтrrя та аrrалiз iнфрмацiТ про небезпечнi чинники та
piBHi ризику виникнення НС, розроблення тилових сценарiiв виникнення i
розвитку НС тощо;
проведення оператявного лабораторною коtrгролю з метою виявлення та
iндикацii забруднення радiоаrmвrтишл та хiмiчнлми речовинами, зараження
збудниками iнфеlсriйних хвороб та iншими нбезпечнпми бiологiчrтими

2

агентаIltи об'€ктiв навкоliиrпньою середовища проryкгiв харчування,
прдовольчоi сировини, фуражу, води тощо;
формуваrrня сдиного районного iнформацiйноm фонлу про небезпечнi
чинники виникненяJl НС на ocHoBi уяiфiкацiТ та clмicHocTi iнформацiйних,

проfрамних та апаратних засобiв;
коордпrацiя дiяльностi, органiзац.iЙне, науково-технiчне та методичце
забезпечення дiяльностi суб'екгiв монiторинry. спостереження, лабораторною
контролю i прогнозування НС:

iнформацiйне забезпечення органiв управлiння РЛ ТП СДСЦЗ
прогнозними даними та рекомендачiями щоло управлiння ризиками
виникнення НС, оцiнки ефrсrивностi реапiзацii колrплексу заходЬ,

спрямованих на запобiгання НС, а також зменшення негативних наслiдкiв у разi
i'x виникнення;
забезпеченrrя ютовностi сил
засйiв, призначея}rх для здiйснення
монiторинry, лабораторного контролю i пргнозlъмня НС.

i

5.

Об'еlсгами спостережень

пiд час

здiйспення монiторпнry

i прогнозlъання НС е рrзиь"и виникнення НС та небезпечнi чиl]нкк}t i явища, а
тчжож процеси, що характеризуються фiзичною, хiмiчяою, бiологiчною чи
iншою нбезпечною дiею (впливом), перевищонням нормативних показникiв i
створюють загрозу життю таlабо здоров'ю людини та довкiлrпо, а саме:
aBapii на траlrспортi;
aмpii на промислових пiдприемствах, пов'язавi з Еltкидом (загрозою
викиду) забрушrюючих (пrкiд-lп.lвих) речовин
mму числi небезпечню<
хiмiчних, радiоактивних, бiологiчно небsзпечнrlх речовпr)
атrяоферне
повiтря та./або скидами у воднi об'€кти забрудrюютfi речовин iз зворотпимн

ý

ВОДаItlИ;

iз

в

пожежами та вибlхами на об'€ктах
небезпеки та потенцiйно небезпечrтих об'еrгах;
aBapiT в електроенергетиtпlих системzх;

aBapii, пов'язанi

пiдвиценоi

aBapii в системах життезабезпечення;
гiдрод,rнамiчнi aBapii;

небезпечнi явища

у

навколоземному космiчкому просюрi (падiння

космiчнrл< апаратiв, частин та уламкiв paKeT-HociiB на територiю рйону);
небезпечнi геологiчнi явища;
небезпечнi та стихiйяi метеорлогiчнi явища;
небезпечнi та gтихiйнi гiдрологiчпi явища;
поlrсежi у природrих екосистемаt;
iнфекцiйнi захворювання населення та епiдемii;
iнфекдiйнi захворювання сiльськогослодарських тваряя та епiзоотii;

}?aжeHHJl сiльськоmсподарських рослиlJ
шкiдникалли, епiфiтmii.

i

i лiсових масивiв хворобами та

6.Суб'еrги монimринry, спостереженIlrI, лабораторпого

коЕIроJIю

пропrозування НС у межах повноважень здiйспюють спостерФкення з:r
небезпечними чинниками, збiр та рага.пьнення iнrЬормацii про ik розвиток,

з

розрМляють профiлакrичIri заходи цодо запобiганЕя
контроJIюють яроведеrrня цlо< заходiв.

ii

вlлвикненrrю i

flo суб'еrгiв монimриЕry,

спостереження, лабораторного кон,тролю i
прогнозування НС на районному piBHi належать:
l) райоrтний вiддiл управлilтня ,ЩСНС Украiни у Кiровогралськiй областi;
2) вlддiл
районi головною управлiнвя
,Щержгеокадасrру у Кiровоградськiй областi;
3) ВЬшанське лiсництво,Щержавноm пiдпри€мства <<Голованiвське
лiсове юсподарство>>;
4) сеrгор регiональною розвитку, мiсюбуд,вання, архiтекryри та
житлово-комJдального господарства районноi державноi адмiнiстралii;
5) управлiння ,Щержпродспоживслужби у Вiльшанському районi;
6) Вiльшанське районне лабораторне вiддiлення ВСП Новоархшr-

у Вiльшапському

гельського мiжрйонного вiддiлу fержавноi установи <<Кiровоградський
бласний лабораmрний цептр MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи);
7) суб'сктн юсподарювirн}ul. установи i,}аклади, на я кrл< yTBopeHi HoMepHi
пости або мають об'ектовi лабораторii, що вк.пюченi до районноi мережi
спостереженкя та лабораторною контроrтю.

7.До сьтаry системи монimринry i прогнозування НС РЛ ТП €ДСtВ

входять:

районна постiйно дiюча мережа спостереження i лабораторного
контроJIю (далi - МСЛК) за забрудненrrям павколи tньоro природноrо
середовища радiоакгивними та отруйними речовина},1и i
баrгерiологiчними (бiологiчними) засбами, яка створена вiдповi,щlо до

розпорядженпя mлови райдержадмiнiсграцii вiд 25 травня 2010 року Nо 149_р

<Про порядок оргаяiзацii радiацiйноIю, хiмiчного,

бакrерiологiчною
(бiологiчного) спостереження у районЬ;
дислетчерськi слухби пiдприемств, установ i закладiв, якi розгашованi на
териmрii району;
олератлвяi грlтlи в зонi НС;
авюматизоваtti системи ранньог0 виявлення загрози виникнення НС та
оловiщелrня населення у разi ix виникнення.
8. Система монiторинry i прогнозування НС РЛ ТП €.ЩСIlЗ rрунryеться
на впкористаннi iснуючпх органiзацiйlтих сгрукгур суб'ектiв монiториtrry,
спостере7кення, лабораторноrю контролю i проrrrозlзанrrя НС.
Суб'екгrr Iюсподарювання, якi приймають участь
монiтOриЕry i
прогнозуваrrнi НС, надаоть сектору з питань цивiльною зiDшст)i районноi
державноi адмiнiстрацii перелiк центрЬ, вiддiлiв, станцiй, iпспекцiй, установ та
постiв, якi беруть участь
монiюрингу, спосrcрженнi, лабораmрному
контрлi i прогнозуваннi НС.
9. Упрашtiпня системою монiюринry i прогнозування НС РЛ ТП еДСЦЗ
здiйснюють:

у

у

на районному piBHi

дерхавноТ адмiпiстрацii;

-

секюр

з

питань цявiльного захисту райошrоi

на об'€кговому piBHi - керiвник суб'скга господарюваяЕJr, а також
пiлрозлiли (лосаловi особи ) з питань цивiльною зжисry, якi уIворюються

(призначаються) вiдповiдяо до законодавства.
l0. Система монiторинry i прогнозування НС як скпадова частина Рл Тп
С.ЩСL{З функцiону€ в наступних режимах:
l ) у режимi повсякденного функцiопування, цо вкJlюча€:
збiр, обрбку, аналiз та обмiн у встановленому порядку iнформачiсю про
небезпечнi чинники та показники ризику впникнення Нс, формування €диною
iнформацiйного фнду про нбезпечнi чинники виникнення НС:
здiйснення лабораторного контролю за хiмiчною, радiацiйною та медикобiологiчною обстаповкою на TepнTopii район5z в мiсцяк, де прогнозусгься
виникнення або виникла НС;

прведення оперативнж радiометричних, радiохiмiчнпх, хiмiчних,

мiкробiологiчних, токспкологiчних та iнших аналiзiв об'екгiв навколишнюю
середовища, продrктlв харчувдlня, прдовольчоТ сировини, фуражу та воли;
пцmтовку i доведення прогнозноi iвфрмацii (оперативного, цоденною,
тижневопо, щомiсячною, сезонпою та рiчного прогнозiв) про можливi НС та ix
каслiдки з ).рахумнням ризику i.x виникнення та вiдповiднпх ркомендшliй до
координацiйних органiв i opmнiB управлiння РЛ ТП €.ЩСLВ з метою
сво€часноI0 прийняггя упрамiнськrх рiшень, що забезпеч}rоть мiнiмiзацiю
ризику загибелi людей i зменшення збиткiв вiд НС;
розроблення типовпх сценарi'tЪ виникненItя i розвrrrку НС та оцiнку
ризику

ii

виникнення;

з

вироблення ркомендацiй
упрашriння ризиками НС та оцiнки
ефективностi реалiзацii koмmlekcy заходiв, спрямованях на запобiга.tня Нс i
зних(ення негативних наслiдкiв при ix виrтикненнi;
забезпеченнЯ гmовностi сил i засобiв, прпзначен}lх для здiйсненrrя
монiюринry, лабораторного контрлю i прогнозування НС;
нормативне та мgmдичне забезпечення дiяльностi системи монiюринry i
протяозування НС;
участь у проведеннi науковьтехнiчних експертиз методiв i засобiв
прведення лабораюрних дослiджень з визначеннlr забруднепня (зараження)
об'скгiв навколишнюго середовищ4 продовольства, питноi води, харчовоТ та

фуражноТ сировини;

органiзачiю роботи з пiдвицення ква.rriфiкацii спiвробiтникiв, задiяних
У
системi монiторинry i прогпозування НС;

участь

у

виконанвi цiльовrrх

та

науково-технiчних програм з

удосконалення систвми монiторинry i прогнозування НС.
2) у режимi пiдвищеноТ гоmвностi:

посилення контолю за станом навколиlitньогo середовища та
небезпечними чrЕuиками на територiТ району у зонах, де прогнозусться

виникнення НС;

5

встановлення вiдповйною режиму збору та обrпriку iнфрмацiею з
пiдроздiлами, що забезпечують монiторинг i прогноз НС у зонi, де можJтиве
(прогнозусься) виникяеннл НС;
розробку ймовiрних сценарiЪ виникненяя i розвитry НС;
проведення )"точнюючих розраху,нкiв параме,трiв прогнозу НС, що
виниьrи, i прогнозомЕirr НС;
розробку оперативнш( щоденних i екстрених попереджень про
прогнозованi НС та динамiку iх розвипсу;
здiйснеrтня оперативного лабораторноm коIттролю за хiмiчною,
радiацiйною та медико-бiологiчною обстановкою на територii району в мiсцяr
можливого винпккення НС;
розробку пропозицiй щодо вкитtя оперативRих заходiв iз запобiгапня
НС, зниження розмiру шкоди в разi загрози ii виникнення;
органiзацiю та пiд,fримання безперрвноi взаемодii з оперативними
rрlпами в зонi заrрози вияикненrrя Нс;
оперативне дов€дення пргпозноi iнформацii про мохпивi НС та iх
наслiдки з урахуванням ризику ik виникнення до координацiйних органiв i
органiв управлiння РЛ ТП СДСtВ з метою сво€часного прийняття
управлiнських рiшень, що збезпечlтоть мiнiмiзацiю ризику загибелi rподей i
зниженrrя розмiрiв збиткiв вiд НС.
3) у режимi надзвичайноi сиryацii:
постiйлтий мопiюринг стану довкйля та небезпечнrлt чинникiв у зонi НС;
оперативЕий збiр та йMiH iнфрмацiею з пiдрздiлами, що забезпечlrоть
мояimринг, кон,троль i прогноз розвитку НС;
уточненIrя або коригуванпя ймовiрнrл< сценарiiв розвитry НС;
прогнозув:rвня параметрiв ймовiрпшr негативнrтх наслiдкiв НС;
здiйснеrдrя оперативного лабораmрного контроJIю за хiмiчною,
радiацiйною та медико-бiологiчною обстановкою в мiсцях виниквеrrня НС;
надання пропозицiй щодо вжнття оперативних заходiв, спрямован}D( на
мiнiмiзацiю наслiдкiв НС;
забезпечення сталоi взаемодii з оперативними групамп в зонi НС;
оперативне доведеш{rr прогвозяоi iнформацii про мохливi НС та ii
наслiдrс,r з урrrхуванням ризику ii виникненЕя до координацiйних органiв i
органiв управлiння РЛ ТП €ДСШ з мgгою своечасного прийняття
уlравrriнських рiшень, що забезпеч}rоть мiнiмiзацiю нас.riдкiв НС.
4) у режимi надзвичайного стану:
у разi введення в дiю реrкиму надзвиqаЙною стацl система монiюринry i
прогнозуванн, НС РЛ ТП еДСЦЗ функцiонус вiдповiдно до вимог Кодексу
цивiльноm захисry УкраiЪи та з )Ф:жумнIUlм особливостей, що визначilються
згiдпо iз Законом УкраIни (Про правовий режим надзвичайного стану), та
iпчп,tми нормативнGправовими актzrми.
1

1.

fuя

упрашiння системою монiторингу

РЛ ТП €ДСЦЗ

i

використов).ються телекомунiкацiйпi
корисryваrrяя i спецiшrьною призпачеrтня.

пргнозування НС

мержi

загального

системи монiторинry i врогнозування НС
РЛ ТП еДСЦЗ здiйсIrюеться Iшlяхом iнформацйного обмiну мiж суб'сктами
системи монimрияry вИомостямх про виппmеlтня (загрозу виникнення) НС та
12. Iнформацiйне забезпечення

ii

наслiдки, про стан техногенноi та природноi безпеки

на

вiдповiдвlо<

територiях району.
Вiдповiда.пьнiсть за iнформацiйне, наукове та мgтодологiчяе забезпечення
фlъкцiонувашlя системи MoHiTopmrry прогнозувапня НС покJIадаеться на
районпий вiддiл управлiння .ЩСНС Украiни у Кiровогралськiй областi..
13. Обмiн даними монimринцl здiйсrпосться з вихористанням каналiв
зв'язку, передбачених для системи монimрияry i прогнозування НС РЛ ТП
€.ЩСIdЗ на безоплатнiй ocHoBi.
14. Iнфрмацiя системи монiторинry i прогнозувапня НС РЛ ТП СДСЦЗ
Еадаеться органам мiсцевого саllовряryвання, суб'ектам господарювання та
IромаддIам на ix запити, з урахуванням обмежень, устапомених Законом
Украiни <Про державну таемницю)), та постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 19 жовтня 20lб року Лi 73б <Про затвердження Типовоi iнструкцii про
пор,цок ведення облiку, зберiгання! використання i знищення локрtентiв та
iнпrих матерiальнюr HociiB iкформацi'ц що мiстrь сrrylкбову iнфрмачiю>.
15. Секrору з IтиTaHb цивiльuою захисту рzrзом iз районним вiддiлом
щрашiння ,ЩСНС Украiни у Кiровогра,дськiй областi надаетюя пр,tво:
щорiч}rо кориry,мтп перелiк установ та органiзацiй, якi належать до

i

сф'екriв монiторинry,

спост€реження,

лабораmрного контролю i

пргнозув lня надзвичйних сrтryацiй;
визначати змiст, строки, порядок надапня та обмiну iнформацiею,
необхiдною для фуrжцiоrryъання системи монiюринry i прогнозlванпя до
моменц. введення в дiю рглшrеrql взаемодii суб'екгiв монiторинry,
спостережецня, лаборатOрною кокгроJrю i пргнозування НС, що
затверджустюя МВС Украiни.

