розпорядfitЕння

голови вIльшАнськоi рдйонноi дЕр?кАвноi A+lMIHIcTpAцIi
кIровогрмськоi оБлАстl
вiд " 26"

квiтня
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2017року
смт Вiльшанка

Про змiни в органiзацiТ радiацiйного,
хiмiчного, бактерiологiчного (бiологiчного)
спостереженIuI у районi

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiiЬ,
Кодексу цивiлъного захисry Украiни, у зв'язку з необхiднiстю приведепня
докуrrлентiв з органiзацiТ радiацiЙного, хiмiчного i бактерiологiчного
(бiологiчного) спостереження у районi у вiдповiднiсть до чинного
законодавства УкраiЪи, згiдно з методичними рекомендацiями управлiння з

питань цивiльного захисту обласноi державноi адмiнiстрацii

та

дJuI

забезпеченнrI оперативного реаryвання на надзвичайнi сиryацii техногенного
характеру:
1. Затвердити у новiй редакцiТ:

Положення про районне формування цивiльного з€lхисту - розрахунковоаналiтичну групу;

перелiк установ районноi постiйно дiючоТ мережi спостереження i

лабораторного контролю за забрудненIшми навколишнього природного
середовища радiоактивIIими та отруйними речовинами i бактерiологiчними
(бiологiчними) засобами;

перелiк номерЕих постiв радiацiйного

районноi постiйно дiючоi мережi спостереження.

та хiмiчного

спостереження

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

Положення про районну розрахунково-аналiтичну групу, затверджене
розпорядженням голови районноТ державноi адмiнiстрацii вiд 25 TpaBrr I
2010 року Л! |49-р кПро порядок оргацiзацii радiацiйного, хiмiчного,
бактерiологiчного (бiологiчного) спостереження у районi> ;
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перелiки установ ршiонноТ постiйно дiючоi мережi спостереженнrI i
лабораторного контроJIю за забрудненнями навколишнього природного
середовища радiоактивними та отруйними речовинами i бактерiологiчними
(бiологiчними) засобами та номерних постiв радiацiйного та хiмiчною
спостереження районноi постiйно дiючоi мережi спостереженнrI, затверджених
розпорядженням голови районноi державноi адмiнiстрацii вiд 1З червня
201-6 року Nч 115-р uПро оновлення перелiкiв установ мережi спостереження i
лабораторного контролю, номерних постiв радiацiйного та хiмiчного
спостереженIUI));

розрахунково-ан€rлiтичноi групи, затверджений
розпорядженням голови районноi державноi адмiнiстрацii вiд 25 квiтня
2016 року J\b 81-р <Про оновлення перелiкiв установ мережi спостереженrrя i
лабораторного контролю, номерних постiв радiацiйного та хiмiчного
спостереження та скJIаду розрахунково-аналiтичноi групи>.

скJIад районноf

3. Контроль за виконаннrIм даного розпорядження

покJIасти

заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Сакуна,.Щ. С.

Перший заступншк голови
районноi державноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноТ
державноi адмiнiстрацiТ
26 квiтня 20|7 }lb 95-р

ПОЛОЖЕННЯ

про районне формуваннrI цивiльного захисry розрахунково-аналiтичну гругr},

I.

Загальнi полопсення.

1.1. Ще Положення визначае порядок утворення, скJIад, ocHoBHi завданIUI

та функцii

районного
аналiтичноi групи.

формування цивiлъного захисту

-

розрахунково-

1.2. Районну розрахунково-аналiтичну групу (далi - рАг)
утворено
вiдповiдно до статгi 35 Кодексу цивiльного захисry Украiни та згiдно з
розпоряДженняМ головИ районноТ державнОТ адмiнiстрацiТ вiд 25 TpaBIUI
2010 року Ns 149,р <Про порядок органiзацiТ радiацiйного, хiмiчЪого,
бактерiологiчного (бiологiчного) спостереження У районь i включено до
розрахунку районних формувань цивlльного захисту, затвердженого
РОЗПОРЯДЖеННЯМ ГОЛОВИ РаЙОННоi державноТ адмiнiстрацii вiд 14 грудня
2015 рокУ Jt{b 207-Р <ПрО районнi формування цивiлъного захисту) дJUI

виявлення та оцiнки радiацiйноi i хiмiчнот обстановки шIляхом здiйсненIut:
збирання та обробленнrI вiдповiдноi iнформацii, проведення
розрахункiв
та пiдготовки пропозицiй керiвництву щодо захисry населення пр" .u.розi та
ВИНИКНеННi НаДЗВИЧаЙНИХ ситУацiй, пов'язаних з викидом (виливом)
у до"кiлr,
небезпечних хiмiчних та радiоактивних речовин;
збереження iнформацii про стан радiацiЙноТ та хiмiчноI обстановки
у разi
виникненнrI надзвичайноi ситуацiТ у районi.
1.3. У своiй дiяльностi РАГ керу€ться Конституцiею УкраiЪи, Кодексом
цивiльного захисту Украiъи, закон.lми Украiни, ук€вами Президента Украiъи,
актами Кабiнеry MiHicTpiB Уrсраiни, iншими законодавчими та нормативноправовими актами у сферi цивiльного захисту, розпорядженнlIми голови
районноi державноi адмiнiстрацii та цим Положенням.
1.4. Що скJIаду рАГ входят\ 3 особи: начальник РАГ, 1 спецiалiст з оцiнки
радtацtйноi обстановки, 1 спецiалiст з оцiнки хiмiчноТ обстановки. .Що роботи у
складi рАг запr{аютъся також спецiа.пiсти, якi мають вiдповiдну
""Ыiфiкацiю.
1.5. Щiяльнiстъ рАГ забезпечуеться засобами зв'язку, обчислювirльною
технiкою, картами, вiдповiдними методиками з оцiнки
радiацiйноi та хiмiчноi
обстановки, формами звiтних документiв, канiделярським приладдям тощо
за рахунок райдержадмiнiстрацii.
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Ш. OcHoBHi завдання районноi розрахунково-апаJIiтичноi групп

та функцiоцальпi обов'язки спецiалiстiв.

2.1. Основними завданнями РАГ е:
прогнозування можJIивоi ралiачiйноi i хiмiчноi обстановки при аварiях на
радiацiйно та хiмiчно небезпечних об'ектах;

визначенIuI можJIивих втрат населення при радiацiйних

та хiмiчних

аварiях;

oTpиMaHIuI данID( про метеорологiчну обстановку вiд пiдроздiлiв
гiдрометеосlryжби;
збiр та узагапьнення iнформацii про фактичну радiацiйну хiмiчну
обстановку, отриману вiд постiв радiацiйного i хiмiчного спостереження (даrli ПРХС) районноТ мережi спостереженIuI та лабораторного контролю i
диспетчерських служб (далi - ДС);
оцiнка радiацiйноi
хiмiчноТ обстановки та пiдготовка пропозицiй
при
загрозi та виникненнi надзвичайноi ситуацii,
щодо захисту населенЕя
пов'язаноТ
викидом (виливом)
довкiлля небезпечних хiмiчних та
радiоактивних речовин;
ведення карт прогнозованоТ та фактичноТ радiацiйноТ
хiмiчноi
обстановки;
пiдготовка донесень та веденЕя звiтних документiв про фактичну
радiацiйну i хiмiчну обстановку.

i

i

з

у

i

2.2.РАГ мае право

на:

1) отриманнrI iнформацii про надзвичайну сиryацiю та заходи необхiдноТ
безпеки;

2) безперешкодний досryп на територiю суб'ектiв господарювання, що

постраждали внаслiдок надзвичайноi сиryацii;
3) вимоry вiд ycix осiб, якi перебувztють у зонi нqдзвичайноi сиryацii,
дотриманнrI встановлених норм безпеки.
РАГ безпосередньо пiдпорядков)лоться першому заступнику голови
районноi державноi адмiнiстрацii та взаемодiе iз обласною РАГ i з обласною
постiйно дiючою мережею спостереженнrI
лабораторного контролю за
забрудненням навколишIнього природного середовища радiоактивними та
отруйними речовинами i бактерiологiчними (бiологiчними) засобали (далi -

i

мслк).

2.З.

Безпосередне керiвництво

РАГ

здiйснюе начzLпьник, який

призначаеться рiшенням голови районноi державноi адмiнiстрацii.
Начагlъник РАГ зобов'язаний:

1) здiйснювати керiвництво РАГ, в установленi термiни

подавати
першому заступнику голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ данi щодо
радiацiйноI i хiмiчноi обстановки та пропозицii щодо зЕlхисту населення в зонЕ}х
радiацiйного та хiмiчного забруднення;
2) визначати першочерювi завданшI та напDями дiяльностi РАГ;
3) забезпечрати piBeHb готовностi РАГ до дiй за призначенням;

з

4) спiвпрацювати за дорrIенням першого заступника голови районноi

державноi адмiнiстрацii з iншими формуваЕ}шми;
5) анагliзувати та узаг€}льнювати результати дiяльностi РАГ;
б) звiтувати керiвництву про проведену робоry;
7) органiзовувати та проводити пiдготовку працiвникiв РАГ до дiй у
надзвичайних ситуацiях;
S) заrс.рiплювати за пiдлеглими TexHiKy майно, якi визначенi для
використання пiд час виконаннrI завдань;
9) здiйснювати iншi повноваження вiдповiдно до чинного законодавства
та завдань, покJIадених на РАГ.
Начальник РАГ мас право:
1) брати )л{асть у розробленнi документiв, пов'язаних з дiяльнiстю РАГ;
2) надавати пропозицii керiвництву щодо вдосконапення роботи РАГ,
покращенЕя умов працi, матерiального стану та соцiального захисry його
прачiвникiв;
З) надавати пропозицiТ щодо заохоченнrI та накладення дисциплiнарних
стягнень на працiвникiв.
2.4. Спецiа.гliст з оцiнки хiмiчноi обстановки:
здiйснюс довгострокове та аварiйне прогнозування можливоi хlмlчно1
обстановки i визначае можливi втрати населення при хiмiчних аварiях;
отримуе данi про метеорологiчну обстановку вlд пlдроздlлlв
гiдрометеослужби;
вивча€ топографiчнi особливостi мiсцевостi;
розраховуе середню щlльнlсть населеншI;
збирае та узагальнюе iнформацiю про фактичну хiмiчну обстановку вiд
ДС, ПРХС i лабораторiй МСЛК;
здiйснюе оцiнку хiмiчноI обстановки;

i

у

зонi хiмiчного
розробляе пропозицiТ щодо захисry населення
забруднення та доповiдае iх нача.шьнику РАГ;
веде карry прогнозованоi та фактичноf хiмiчноi обстановки;
готу€ донесення та веде звiтнi документи про хiмiчну обстановку у
раион1.
2.5. Спецiалiст з оцiнки радiацiйноi обстановки:

за даними прогнозу радiацiйноi обстановки при aBapii на АЕС визначае
кiлькiсть населенIuI, яке потрапJше у зону радiацiйного забрудненrш;
збирае та узагальнюе iнформацiю про фактичну радiацiйну обстановку
вiд.ЩС, ПРХС i лабораторiй МСЛК;
здiйсrгюе оцiнку радiацiйноi обстановки;
розробляе пропозицii щодо захисту населеннrI у зонах радiацiйного
забруднення та доповiдае ix начальнику РАГ;
веде карту прогнозованоТ та фактичноi радiацiйноТ обстановки;
гоryе донесення та веде звiтнi документи про радiацiйну обстановкry.
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III. Порядок роботи розрахунково-аналiтичноi групи.

3.1. У повсякденному режимi

функцiонування районноi ланки
територiальноi пiдсистеми единоi державноi системи цивiльного з€}хисту (далi _
РЛ ТП еДСЦЗ) iз спецiалiстами РАГ проводяться занrIття з виконання завдань
в умовах надзвичайноТ ситуацiТ. Безпосередньо за пiдготовку РАГ до дiй за
ПРИЗНаЧеННяМ вiДповiдае завiдувач сектору
питань цивiльного захисту

з

раидержадмlнlстрацl 1.
З.2. При переведеннi РЛ ТП €ДСЦЗ у режим пiдвищеноТ готовностi (при
загрозi виникнення надзвичаЙноТ сиryацii, пов'язаноТ з викидом (виливом) у
довкiлля небезпечних хiмiчних та радiоактивних речовин), спецiалiсти РАГ
прибувають
примiщення сектору
питань цивiльного захисту
згiдно з Порядком приведеннrI в
райдержадмiнiстрацii, виконують
розрахунково-

у

дii

з

уточнюють порядок передачi iнформацii про радiацiйну та хiмiчну
обстановку вiд IIPXC i лабораторiй до РАГ та вiд РАГ району керiвництву
питань
захисту
райдерхадмiнiстрацii, сектору
цивlльного
райдержадмiнiстрацii i РАГ областi;
вивчають топографiчнi особливостi мiсцевостi;

отриIчtуIоть

метеорологiчну обстановку вiд пiдроздiлiв
(напрямок та швидкiсть BiTpy, температура повiтря,

данi про

гiдрометеосrrужби
xMapHicTb, сryпiнь вертикЕlльноi стiйкостi повiтря);
здiЙснюють прогнозування та оцiнку можливоТ радiацiйноТ хiмiчноi
обстановки;
розр€lховують середню щiльнiсть населення;
ГОТУЮТЬ ПРОПозицii щодо захисту населення при загрозi виникненнrI
наДЗВиЧаЙноТ сиryацii, пов'язаноi з викидом (виливом) у довкiлля небезпечних
хiмiчних та радiоактивних речовин;
наносять прогнозовану радiацiйну та хiмiчну обстановку на карти;
подають прогноз радiацiйноi та хiмiчноi обстановки та пропозицii
ЩОДО Захисту населеннrI сектору з питань цивiльного захисту
райдержадмiнiстрацii.
подЕ}пьшому нач€шьник РАГ органiзовуе цiлодобове черryвання
спецiалiстiв групи.
З.3. ПРи переведеннi РЛ ТП еДСЦЗ у режим надзвичайноi ситуацiТ
або при виникненнi надзвичайних сиryацiй, пов'язаних з викидом (виливом) у
ДОвкiлля небезпечних хiмiчнцх та радiоактивних речовин, РАГ здiйснюе
наступнi заходи:
через кожнi 4 години отриму€ данi про метеорологiчну обстановц вiд
пiдроздiлiв гiдрометеослужби, при рiзкiй змiнi погоди - негайно;
збирае та узаг€rльнюе iнформацiю про фактичну радiацiйну обстановку
(потужнiсть експозицiйноi (еквiвалентноi) дозй iонiзуючого випромiнювання,

i

У

i

мiсце iT вимiрювання) та хiмiчну обстановку (назва та концентрацiя
небезпечноТ хiмiчноi речовvIни, час та мiсце iT вимiрювання) вiд ПРХС та ЩС;

час

здiйснюе оцiнку радiацiйноТ i хiмiчноi обстановки;

наноситъ на карти iнформацiю про фактичну ралiачiйну та хiмiчну
обстановку (мiсце та час виникнення aBapiТ, зони радiацiйного та хiмiчного

забрулнення);
ютуе пропозиц11 щодо захисту населеннrI;
подае узагальнену iнформаuiю про радiацiйну та хiмiчну обстановку та
пропозицii щодо захисry населенЕя першому заступнику голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ та обласнiй РАГ.
3.4. РАГ здiйснюе прогнозуваннrI хiмiчноi обстановки з використаннrIм

Методики прогнозування наслiдкiв виливу (викиду) небезпечних хiмiчних
речовин при аварiях на промислових об'ектах i транспортi, затвердженоi
спiльним накз}зом МНС, Мiнагрополiтики, Мiнекономiки та Мiнприроди вiд
27 березня 2001 року Ng73182164l|22 та зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 10.04.2001 за ЛЬ 326/55|7.
При зацрозi та виникненнi радiацiйноТ аварiI на АЕС розрахунковоаналiтична група використовуе у роботi тiльки пропrоз можливоi радiацiйноi

обстановки, який здiйснюеться обласною РАГ.
3.5. Пiд час оцiнки хiмiчноi обстановки визначаються наслiдки хiмiчного
забрудненнrI та ана.пiзуеться вплив цих наслiдкiв на населення.
Наслiдки хiмiчного забруднення з€lлежать вiд масштабу,
ступеЕr{ небезпеки та TepMiHy дii хiмiчного забруднення.
Масштаб хiмiчного забруднення характеризуеться глибиною
розповсюдження хмари небезпечних хiмiчних речовин (глибиною зони
хiмiчного забруднення) та площею зони хiмiчного забруднення.
Ступiнь небезпеки хiмiчного забруднення визначаеться за можJIивими
втратами населеннrI та кiлькiстю будинкiв, майна i технiки, якi можуть бути
забрудненi FD(Р.
TepMiH дii хiмiчного забруднення зЕIлежить вiд часу пiдходу хмари tЖР
до заданого об'екта, TepMiHy випарювання IilФ на мiсцевостi i TepMiHy
забруднення FD(P водоймищ.
Пiд час проведення аналiзу впливу наслiдкiв хiмiчного забруднення на
населення враховуеться кiлькiсть уражених людей та кiлькiсть булинкiв, майна
i технiки, забруднених ID(P.
3.6. Пiд час оцiнювання радiацiйноi обстановки визначЕ}ються наслiдки
радiацiйного забрудненIuI та аналiзуеться вплив цих наслiдкiв на населеннrt.
Наслiдки радiацiйного забрудненн,t залежать вiд масцrтабу радiацiйного
забруднення та поryжностi еi<спозицiйноi (еквiвалентноi) дози iонiзуючого
випромiнюваншt.
Масштаб радiоактивного забруднення характеризуетъся довжиною,
шириною та площею зони радiоактивЕого забруднення.

Пiд час проведення анапiзу впливу наслiдкiв радiоактивного забруднення
на населення визначаеться кiлъкiсть людей, якi отримапи дози опромiнення, та

кiлькiсть будинкiв, майна i технiки, забрудненI|D( радiоактивними речовинами.
З.7. ,Що пропозицiй щодо зrlхисту населення в зонах радiацiйного
та хiмiчного забрудненЕя входять:
оцiнки радiацiйноi та хiмiчноi обстановки (масштаби
висЕовки
забруднення, кiлькiсть ураженlD( .rподей, кiлькiсть булинкiв, майна i технiки,
забруднених небезпечними хiмiчними речовинами);
засоби iндивiдуального та колективного з€lхисту для населення;
режими радiацiйного захисту населення;
найбiльш оптимальнi маршрути евакуацii населення;
необхiднi сили та засоби дJuI проведення caHiTapHoТ обробки людей та
мlсця ш проведення;
необхiднi сили та засоби для проведення спецiальноi обробки технiки,
майна та одяry, мiсця ii проведення.
3.8. .Що звiтних документiв РАГ напежатъ:
?курнш радlацшного та хlмlчного спостереженЕrt, коп11 повlдоIvlлень про
факт забруднення довкiлля небезпечними хiмiчними та радiоактивними
речовинами вiд ПРХС, ДС та повiдомлення обласних служб за формою
}lb 1ДчIНС (згiдно з нак€вом МНС вiд 06 серпнrI 2002 року }li 18б <Про введеннrI

з

Методики спостережень щодо оцiнки радiацiйноi та хiмiчноi
обстановки>>, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицiI УкраТни 29 сершш

в дiю

2002 року за Ns 70816996);
карти радiацiйноТ та хiмiчноi обстановки в районi.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацiТ
26 квiтня 201-7 J\b 95-р

Перелiк
установ районноТ постiйно дiючоТ мережi спостереженнrI i лабораторного
контролю за забрудненнями навколишнього природного середовища
радiоактивними та отруйними речовин€}ми i бактерiологiчними
(бiологiчними) засобами
Категорiя
установи

Найменування
лабораторiй (установ),
ik вiдомча ншlежнiсть

1

2

Районна
ветеринарна
лабораторiя

Районна державна
лабораторiя
ветеринарноi медицини
у Вiльшансъкому

Мiсце розташуваннrI

Зона
обслryговуваннrI

-J

4

смт Вiльшанка,
вул. Гранiтна,27

вiльшанський

смт Вiльшанка,
вул. Медична, 4

вiльшанський

район

районi
Районне
лабораторне
вiддiлення

Вiльшанське районне
лабораторне вiддiлення
ВСП Новоархангельського
мiжрайонного вiддiлу
.ЩержавноТ установи
<<Кiровоградський

обласний
лабораторний центр
MiHicTepcTBa охорони
злоDов'я Украiнп>

район

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
ВiльшанськоТ районноi
державноТ адмiнiстрацiТ
26 квiтня 2017 ЛЬ 95-р

Перелiк
номерних постiв радiацiйного та хiмiчного спостереження
районноi постiйно дiючоi мережi спостереження
Найменування
поста населеного гryнкry
J,ф

На якому об'ектi створено

7

с.Щобре

Молокоприймальний пункт ПАТ
<<Первомайський молочноконсервний комбiнат>

8

с.За-пiзничне

ТОВ

9

смт Вiльшанка

Вiльшанський районний вiддiл управлiння
,ЩержавноТ служби УкраiЪи з надзвичайних
ситуацiй УкраiЪи у Кiровоградськiй областi

<Прометей>>

