ПЛАН ДІЙ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, ТА СИЛ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ
ТА РЕАГУВАННЯ НА НС ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Текстова частина плану включає:
I розділ. Загальні положення:
- статус “Плану” (у відповідності з якими керівними документами та
нормативними розроблений план);
- порядок координації та взаємодії з організаціями і установами центрального
и відомчого підпорядкування, в компетенції яких знаходяться питання ЦЗ, а
також виконання завдань з ліквідації НС;
- підстави для введення “Плану” в дію повністю або частково;
- основні завдання ОУ і сил ЦО з попередження та ліквідації НС.
II розділ. Висновки з оцінки техногенно-екологічної обстановки:
- загальна характеристика об’єкту (території, промислового комплексу,
інфраструктури и т.п.);
- характеристика можливих НС;
- можливі наслідки НС та їх масштаби.
III розділ. Приведення в готовність та організація роботи ОУ в НС
включає:
- порядок надання доповідей про загрозу та виникнення НС від
чергових служб черговому територіального відділу з питань НС;
- дії чергового після отримання інформації про загрозу або виникнення НС:
а) інформування керівництва, груп оперативного реагування, чергових
служб МВС, охорони здоров’я, СБУ, військових частин;
б) оповіщення формувань ЦЗ, персоналу та населення;
в) порядок і форма донесень .
- дії начальника ЦЗ після отримання інформації про загрозу чи виникнення
НС: видача вказівок черговому про збір КС і оповіщення населення,
заслуховування НШ (відділу), начальників служб про обстановку, видача
розпорядження на проведення РІНР, доповідь начальнику ЦЗ вищої інстанції
про обстановку, прийнятих рішеннях та заходах, практичне керівництво
проведенням робіт по ліквідації НС та ходом евакуації в разі її проведення;
- дії начальника штабу ЦЗ при отриманні доповіді про загрозу або
виникнення.
IV розділ. Сили ЦО, які залучаються до проведення аварійнорятувальних, пошукових та відновлювальних робіт.
В розділі вказуються сили: спеціалізовані формування і невоєнізовані
формування, на якій базі формуються, номера телефонів, чисельність
особового складу, техніки, строки готовності.
V розділ. Організація забезпечення заходів і дій ЦО:
визначається порядок організації забезпечення заходів ЦО
при
проведенні робіт та на кого покладається виконання за наступними видами:

розвідка; транспортне забезпечення; інженерне забезпечення;
протипожежне забезпечення; ОГП; зв’язок.

РХЗ; МТЗ;

VI розділ. Організація управління, оповіщення та зв’язку
включає:
- відомості про місця розміщення відповідних ПУ ЦЗ;
- відпрацьовуються питання забезпечення управління, зв’язку і
оповіщення при загрозі виникнення НС та про хід її ліквідації.
Додатки до плану:
Додаток 1. Календарний план основних заходів ЦЗ при загрозі та
виникненні НС, на кожну можливу НС (найменування заходів,
відповідальний виконавець, строки виконання).
Складається з 2-х розділів:
а) при загрозі НС;
б) після виникнення НС.
Додаток 2. Схема (план) можливої обстановки на об’єкті (на кожну
можливу НС).
Додаток 3. Порядок (схема) оповіщення керівного складу, чергових,
формувань ЦО і населення про загрозу чи виникнення НС в робочий час.
Додаток 4. Розрахунок (звідна відомість) сил та засобів ЦО, які
залучаються для виконання попереджувальних заходів та ліквідації НС
(найменування структурних підрозділів, формувань; кількість формувань,
чисельність, забезпеченість технікою та майном).
Додаток 5. План приведення у готовність формувань ЦЗ (найменування
формувань, порядок оповіщення, місце та час збору, місце і строки видачі
майна і МТЗ, порядок перевірки готовності).
Додаток 6. Розрахунки за видами забезпечення:
розрахунок укриття персоналу об’єкту (кількість, яка підлягає укриттю
в кожному структурному підрозділі, номера закріплених за підрозділом
сховищ та укриттів, строки готовності ЗС);
розрахунок забезпечення ЗІЗ та засобами медичного захисту:
розрахунок проводиться окремо для особового складу формувань та
виробничого персоналу за видами засобів. Вказується наявність засобів та
необхідна кількість, місце розгортання пункту видачі ЗІС та час видачі.
(Пункти видачі із розрахунку 1 пункт на 1800 – 2000 чол).
Додаток 7. Розрахунок проведення евакуації (кількість, яка підлягає
евакуації в кожному підрозділі, порядок реєстрації на евакуацію, час
прибуття транспорту та інше.
Додаток 8. Схема управлення, оповіщення і зв’язку при загрозі і
виникненні НС.
На схемі показується: ПУ об’єкта, вищестоящого ОУ і взаємодіючих
органів; засоби оповіщення, які використовуються на об’єкті (в повсякденній
готовності – чорним кольором, при загрозі чи виникненні НС – червоним ).

