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В діяльності єдиної державної системи цивільного захисту в ланці
область – район – село (селище) важливе місце займають питання взаємодії між
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування
та суб’єктами господарювання. Без взаємного обміну інформацією, погодження
порядку спільних дій та всебічного забезпечення спільних заходів неможливо
оперативно і ефективно реагувати на виникнення надзвичайних ситуацій.
Достатній рівень готовності до реагування на надзвичайні ситуації
досягається завчасною розробкою конкретних обов’язків та типових дій
посадових осіб місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування. У останній час питання реагування на надзвичайні ситуації та
їх наслідки набули особливої актуальності. Імовірність ведення бойових дій та
виникнення внаслідок цього надзвичайних ситуацій на території Чернігівської
області є високою, і керівники органів управління разом з керівниками
підприємств, організацій і установ повинні мати певні знання та навички для
швидкого реагування на загрози, які можуть виникнути.
В цьому навчально-методичному посібнику наведено перелік
основних заходів, метою проведення яких є забезпечення ефективного
реагування на виникнення надзвичайних ситуацій та надано рекомендації
головам райдержадміністрацій, міських, сільських (селищних) рад щодо
організації та порядку виконання цих заходів. Деталізовані питання визначення
розміру шкоди та порядку оформлення документів щодо отримання
матеріальної і фінансової допомоги та видачі компенсацій постраждалому
населенню, надані приклади проведення розрахунків збитків від надзвичайних
ситуацій та оформлення звернень на виділення матеріальних засобів та коштів.

1. Організація інформування про надзвичайні ситуації
(небезпечні події)
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Кодексом цивільного захисту України визначено, що інформацію з
питань цивільного захисту становлять відомості про:
- надзвичайні ситуації (небезпечні події), які прогнозуються або виникли;
- класифікацію надзвичайних ситуацій;
- межі поширення і наслідки надзвичайних ситуацій;
- способи та методи захисту від надзвичайних ситуацій.
Керівними документами, які регламентують порядок інформування про
надзвичайні ситуації, є:
- постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368
«Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями»;
- розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
від 13.02.2014 року № 37 (зі змінами) «Про порядок інформування керівництва
обласної державної адміністрації, ДСНС України про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій».
В області встановлено наступний порядок інформування про надзвичайні
ситуації (небезпечні події):
кожний громадянин, який став свідком аварії, катастрофи,
гідрогеологічного явища або іншої надзвичайної події, повідомляє про це
відповідні служби екстреної допомоги (як вимагає стаття 21 Кодексу цивільного
захисту України) та органи влади (при можливості);
отримавши інформацію про виникнення надзвичайної ситуації від
громадян, від працівників відповідних служб або за допомогою технічних засобів
контролю за обстановкою, служби екстреної допомоги передають інформацію
до районних державних адміністрацій, міськвиконкомів;
районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад
отримують первинну інформацію про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій і подій від громадян, що стали їх свідками, від органів місцевого
самоврядування, від підвідомчих об’єктів господарювання та від інших джерел.
Порядок збору і подання інформації про загрозу та виникнення надзвичайних
ситуацій і подій в районах, містах розробляють райдержадміністрації,
міськвиконкоми і доводять цей порядок до кожної селищної і сільської ради,
підвідомчих управлінь, організацій і підприємств;
отримавши первинну інформацію про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій, районні державні адміністрації, виконавчі комітети
міських рад проводять попередню оцінку події і за певних обставин відносять її
до надзвичайної ситуації. Визначення небезпечної події як надзвичайної ситуації
здійснюється із застосуванням критеріїв класифікаційних ознак надзвичайних
ситуацій, приведених у додатку до розпорядження голови облдержадміністрації
від 13.02.2014 року № 37. Досягнення або перевищення приведених у додатку
значень є підставою для прийняття рішення про віднесення події чи явища до
надзвичайної ситуації;
провівши попередню оцінку події, районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських рад негайно по телефону надають інформацію до
Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської
обласної державної адміністрації. Письмове повідомлення про виникнення
надзвичайної ситуації (форма повідомлення наведена у додатку 1) передається
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засобами електронного зв’язку протягом 1 години з моменту передачі інформації
по телефону;
отриману та уточнену інформацію про виникнення надзвичайної ситуації
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської
обласної державної адміністрації доповідає керівництву обласної державної
адміністрації та інформує управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Чернігівській області письмово за встановленою формою;
інформація про хід ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків
надається до повного завершення робіт. Ця інформація надається районними
державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад
відповідальному черговому Департаменту з питань цивільного захисту та
оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації щоденно усно
телефонними засобами зв’язку та письмово – шляхом надсилання електронною
поштою відповідного повідомлення до 16 години.
Органи управління цивільного захисту (райдержадміністрації, виконавчі
органи міських, селищних та сільських рад) зобов’язані надавати населенню
через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про
надзвичайні ситуації, які прогнозуються або виникли, з визначенням їх
класифікації, меж поширення і наслідків, а також про способи та методи
захисту від них, а також про свою діяльність з питань цивільного захисту, у
тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
Інформація для населення має містити дані про суб’єкт, який її надає, та
сферу його діяльності, про природу можливого ризику під час аварій,
включаючи вплив на людей та навколишнє природне середовище, про спосіб
інформування населення у разі загрози або виникнення аварії та поведінку, якої
слід дотримуватися.
2. Організація обстеження об’єктів і територій
В процесі організації робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх
наслідків важливого значення набуває отримання достовірних відомостей про
реальну обстановку в осередку надзвичайної ситуації, про характеристики та
масштаби
наслідків.
З
метою
отримання
такої
інформації
райдержадміністрацією, міськвиконкомом, селищною, сільською радою
створюються оперативні групи (комісії) для обстеження об’єктів і територій. До
складу оперативних груп (комісій) доцільно включати фахівців у галузі
будівництва, соціальної роботи, працівників міліції, фахівців сільського
господарства та інших. Персональний склад оперативних груп (комісій)
визначається окремо у кожному конкретному випадку.
Оперативні групи (комісії) також можуть створюватися із членів
спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або зі складу
штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Основними завданнями оперативних груп (комісій) є:
виявлення конкретного місця (території), часу та особливостей виникнення
надзвичайної ситуації;
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виявлення реальної обстановки в місцях (на територіях), де виникла
надзвичайна ситуація (кількість постраждалих, загиблих, масштаби
руйнувань) ;
встановлення свідків виникнення надзвичайної ситуації та виявлення
можливих фото-, відеоматеріалів з місця події;
інформування керівництва про стан доріг та можливості введення в
осередок надзвичайної ситуації сил реагування;
виявлення можливих небезпек для життя і здоров’я населення, яке
потрапляє в зони ураження (небезпеки) від надзвичайної ситуації;
уточнення характеру руйнувань і пожеж;
організація постійного спостереження за розвитком ситуації безпосередньо
в місці ( на території) виникнення надзвичайної ситуації;
орієнтовна оцінка необхідних сил та засобів для ліквідації надзвичайної
ситуації;
орієнтовна оцінка збитків;
інші завдання, які визначаються керівництвом.
Для ефективного виконання завдань оперативним групам (комісіям)
надаються засоби пересування, фото-, відеотехніка, засоби зв’язку, довідники
та допоміжний матеріал для проведення розрахунків тощо.
За результатами своєї роботи оперативні групи (комісії) у довільній формі
відпрацьовують звітні документи. Форми звітних документів визначаються
тими органами, які створили оперативні групи (комісії). Одним з таких
документів може бути акт обстеження постраждалого об’єкту, зразок якого
наданий у додатку 2.
Зібрана оперативними групами (комісіями) інформація використовується
для прийняття рішень щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків,
для визначення та відшкодування збитків постраждалим у надзвичайних
ситуаціях, а також для соціального захисту постраждалих.
3. Визначення збитків та
фінансових ресурсах

потреб

у матеріально-технічних і

Згідно чинного законодавства постраждалий внаслідок надзвичайної
ситуації - це особа, якій заподіяно моральну, фізичну або матеріальну шкоду
внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків.
Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків
постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації включають:
1) надання (виплату) матеріальної допомоги (компенсації);
2) забезпечення житлом;
3) надання медичної та психологічної допомоги;
4) надання гуманітарної допомоги;
5) надання інших видів допомоги.
До виконання завдань щодо соціального захисту та відшкодування
матеріальних збитків постраждалим залучаються певні державні установи,
місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування.

8

В райдержадміністраціях та сільських, селищних радах протягом
доби з моменту виникнення надзвичайних ситуацій, за результатами
обстеження об’єктів і територій, повинні проводитись наступні заходи:
складаються списки громадян, постраждалих внаслідок надзвичайних
ситуацій;
складаються акти обстеження пошкоджених (зруйнованих) будинків,
споруд;
складаються акти про негативний вплив надзвичайних ситуацій на
сільськогосподарські угіддя, лісові масиви;
визначаються першочергові заходи стосовно надання невідкладної
допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій;
проводяться розрахунки потреби у матеріально-технічних і фінансових
ресурсах для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
здійснюються інші заходи, виходячи із конкретної ситуації.
На підставі атів обстеження, списків постраждалих проводиться
оцінка збитків за всіма, передбаченими законодавством видами, зокрема:
втрати життя та здоров'я населення;
руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та
продукції;
невироблення продукції внаслідок припинення виробництва;
вилучення або порушення сільськогосподарських угідь;
втрати тваринництва;
втрати деревини та інших лісових ресурсів;
втрати рибного господарства;
знищення або погіршення якості рекреаційних зон;
забруднення атмосферного повітря;
забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх
морських вод і територіального моря;
забруднення земель несільськогосподарського призначення;
збитки, заподіяні природно-заповідному фонду.
Оцінку
збитків
від
надзвичайних
ситуацій
проводять
райдержадміністрації, виконкоми міських рад, використовуючи «Методику
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру», затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002
року № 175. Приклад розрахунку збитків наведений у додатку 3.
За результатами оцінки збитків здійснюються заходи соціального
захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим. Ці заходи
здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів
суб’єктів, винних у виникненні надзвичайних ситуацій, коштів за договорами
страхування,
добровільних
пожертвувань,
інших
не
заборонених
законодавством джерел.
Надання невідкладної допомоги постраждалим може здійснюватися за
рахунок коштів резервних фондів державного та місцевих бюджетів відповідно
до рівня надзвичайної ситуації, а також матеріальних резервів для запобігання
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
У випадках, коли житлові будинки (квартири) постраждалих
пошкоджено, а постраждалі відмовляються від евакуації, відселення та
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залишаються на попередньому місці проживання, визначення розміру та
надання грошової допомоги постраждалим здійснюється відповідно до
Порядку, який встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 18
грудня 2013 року № 947. Згідно цього Порядку органи місцевого
самоврядування складають і затверджують списки постраждалих та видають
довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної
ситуації, за наявності паспорта громадянина України або іншого документа, що
посвідчує особу.
Рішення про надання постраждалим грошової допомоги та її розмір
приймають місцеві органи виконавчої влади. Зазначена грошова допомога є
одноразовою.
Для отримання грошової допомоги постраждалі подають на розгляд
місцевих органів виконавчої влади такі документи:
заяву;
довідку про встановлення статусу особи, яка постраждала від
надзвичайної ситуації;
копію паспорта громадянина України або іншого документа, що
посвідчує особу;
копію картки платника податків (крім випадків, коли особа через свої
релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це
відповідний орган доходів та зборів і має відмітку у паспорті).
Місцеві органи виконавчої влади в п’ятиденний строк з дня подання
документів, а також за результатами обстеження житлових будинків (квартир),
пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації
її наслідків, приймають рішення щодо надання постраждалим грошової
допомоги, що оформляється протоколом, та повідомляють про це
постраждалим.
У разі надання постраждалим недостовірної інформації про встановлення
статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, розмір завданої
матеріальної шкоди, місцеві органи виконавчої влади можуть прийняти
рішення про відмову в наданні грошової допомоги.
У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене рішення до суду.
Розмір грошової допомоги постраждалим становить від 3 до 15
прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Під час визначення розміру грошової допомоги враховується розмір
завданої матеріальної шкоди, страхових виплат, інших видів допомоги.
Грошова допомога надається постраждалим, які є власниками
(співвласниками), наймачами житлового будинку (квартири), в місячний строк
з дня прийняття рішення про її надання. Грошова допомога співвласникам
надається пропорційно площі житлового будинку (квартири), що належить
кожному з них.
Виплата грошової допомоги здійснюється через Українське державне
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» або шляхом перерахування
коштів на банківській рахунок постраждалого.
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Фінансування заходів з надання грошової допомоги постраждалим
здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не
заборонених законодавством джерел.
Після отримання грошової допомоги постраждалі втрачають право на
отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині другій статті 89
Кодексу цивільного захисту України.
Якщо постраждалі відселяються на нове місце проживання у зв’язку з
надзвичайними ситуаціями, їм надаються такі компенсації та пільги:
оплата вартості проїзду, витрат на перевезення майна залізничним, водним
або автомобільним видами транспорту (крім випадків, коли транспортні засоби
надаються безоплатно);
одержання безвідсоткової позики на господарське обзаведення у порядку та
розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
4. Проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій (небезпечних
подій) та їх наслідків
Залежно від рівня та характеру надзвичайної ситуації загальне
керівництво організацією і проведенням заходів
і робіт з
ліквідації
надзвичайних ситуацій та їх наслідків здійснює Кабінет Міністрів України,
центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, на адміністративній
території або території яких сталася надзвичайна ситуація.
При виникненні надзвичайної ситуації в межах території району, міста,
селища, села, суб’єкта господарювання (тобто при НС місцевого або
об’єктового рівня) виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації та її
наслідків можуть здійснювати:
районна, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій;
спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації – при
виникненні складних і специфічних надзвичайних ситуацій;
керівник робіт (відповідальна особа) з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації – у разі прийняття рішення про його призначення.
Керівники райдержадміністрацій (міськвиконкомів) окремо, у кожному
конкретному випадку, визначають осіб відповідальних за організацію та
здійснення заходів з ліквідації надзвичайної ситуації (небезпечної події) та її
наслідків.
Під час виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня, в селі,
селищі безпосереднє управління аварійно-рятувальними роботами здійснюють:
керівник або один із керівників суб’єкта господарювання - якщо
наслідки надзвичайної ситуації не вийшли
за межі території суб’єкта
господарювання;
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сільський, селищний голова - якщо наслідки надзвичайної ситуації
(події) вийшли за межі території суб’єкта господарювання, на якому виникла
ця ситуація;
Рішення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
оформляється розпорядженням. Розпорядження керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації (події) є обов’язковими для виконання всіма
суб’єктами, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а
також громадянами і суб’єктами господарювання, розташованими у зоні
надзвичайної ситуації. Підготовка розпоряджень керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, їх реєстрація в установленому порядку після
підписання та доведення до виконавців здійснюється штабом з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.
У разі необхідності керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації
приймає рішення про утворення штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, визначає його склад.
Керівництво роботою штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
здійснює його начальник, який призначається керівником робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.
До складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації входять
керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, представники або експерти відповідних місцевих
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, установ та
організацій (за погодженням).
Під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ведеться оперативнотехнічна документація щодо організації і проведення заходів з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, та складається звіт про роботу залучених сил і
засобів, який додається до матеріалів з розслідування цієї надзвичайної
ситуації.
Після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівник робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації подає органові, що його призначив,
звіт про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації (небезпечної події).
Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації,
планами взаємодії.
Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт за
наслідками надзвичайних ситуацій покладаються на місцеві державні
адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівників суб’єктів
господарювання, на території яких виникла надзвичайна ситуація.
Відновлювальні роботи проводяться за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання, інших джерел. Рішення про
виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються Кабінетом
Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, виконавчими
органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання відповідно до
рівня надзвичайної ситуації та за встановленим порядком.
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5. Створення і використання матеріальних і фінансових резервів
для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Повноваження місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування щодо створення і використання матеріальних резервів для
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначені статтею 19
та главою 20 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308.
Згідно чинного законодавства на місцевому рівні створюються:
районними державними адміністраціями, виконкомами рад міст
обласного значення - місцеві матеріальні резерви для виконання заходів,
спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків,
а також надання термінової допомоги постраждалому населенню;
суб’єктами господарської діяльності, у власності (управлінні) або
користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки - об’єктовий запас
для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, проведення
невідкладних відновних робіт.
До складу резервів (запасів) можуть входити будівельні матеріали,
пальне, медикаменти, продовольство, техніка, технічні засоби та інші
матеріально-технічні цінності, призначені для проведення невідкладних
відновних робіт і заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
Місця розміщення резервів, номенклатура, обсяги та норми накопичення
визначаються керівниками відповідних місцевих органів виконавчої влади та
підприємств і затверджуються відповідними рішеннями їх керівників.
Номенклатура та обсяги резерву місцевого та об'єктового рівня
підприємств, об'єкти яких увійшли до переліку об'єктів підвищеної небезпеки,
погоджуються з постійно діючими органами управління у справах цивільного
захисту і затверджуються головою комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної держадміністрації.
Номенклатура та обсяги резерву об'єктового рівня підприємств, об'єкти яких не
увійшли до переліку об'єктів підвищеної небезпеки, погоджуються з постійно
діючими органами управління у справах цивільного захисту і затверджуються
головами комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій районних держадміністрацій.
Створення, утримання та поповнення місцевого резерву здійснюється за
рахунок місцевого бюджету, а об’єктового запасу – за рахунок власних коштів
підприємств. В селах та селищах створення матеріальних резервів передбачено
лише суб’єктами господарювання, які мають у власності об’єкт (об’єкти)
підвищеної небезпеки.
Резерви розміщуються на об'єктах, призначених або пристосованих для
їх зберігання, а також на складах і базах підприємств за рішенням керівників
відповідних місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад міст обласного
значення та керівників підприємств з урахуванням їх оперативної доставки до
можливих зон надзвичайних ситуацій.
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Резерви використовуються тільки для:
здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних
ситуацій;
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
та їх наслідків;
проведення невідкладних відновних робіт;
надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних
ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх
життєдіяльності;
розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування
постраждалих громадян.
Крім того, для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та заходів,
пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та
прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх
переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру
або пом'якшення її можливих наслідків можуть використовуватись кошти
резервного фонду бюджету. Порядок використання коштів резервного фонду
бюджету затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня
2002 року № 415.
Звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету
подаються підприємствами, організаціями, установами до райдержадміністрації
(міської ради). У зверненні зазначається:
напрям використання коштів резервного фонду бюджету;
головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується
виділити кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності);
обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду
бюджету, в тому числі на умовах повернення;
підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету;
інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених
заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного
фонду не будуть виділені.
Зразок звернення наведений у додатку 4.
До звернення обов’язково додаються:
розрахунки обсягу коштів з резервного фонду бюджету;
перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, та
інших заходів;
документи,
що
підтверджують
отримані
суми
страхового
відшкодування (у разі відсутності договору страхування – пояснення заявника
про причини непроведення страхування);
інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів на
здійснення заходів з урахуванням факторів поширення надзвичайних ситуацій,
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розміру завданих збитків та людських втрат, кваліфікаційних ознак
надзвичайних ситуацій.
Керуючись зазначеними вище документами райдержадміністрації,
міськвиконкоми мають можливість завчасно розробити на декілька років
Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також номенклатуру, обсяги і
графік накопичення матеріальних резервів місцевого рівня. Для прикладу, в
місті Чернігові така Програма діє вже з 2010 року.
Список законодавчо-нормативних актів
1.
Кодекс цивільного захисту України.
2.
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року
№ 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх
рівнями».
3.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року
№ 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду
бюджету».
4.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року
№ 308 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків».
5.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року
№ 947 «Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової
допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на
попередньому місці проживання».
6.
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року
№ 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру».
7.
Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від
13.02.2014 року № 37 «Про порядок інформування керівництва обласної
державної адміністрації, ДСНС України про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій».
За отриманням навчально-методичних матеріалів, наочних посібників,
електронних презентацій та фільмів за питаннями цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності звертайтесь до навчально-методичного центру ЦЗ та
БЖД Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. гетьмана Полуботка,
70, тел. 675-684.
За отриманням допомоги у підготовці та проведенні заходів звертайтесь
на:
- обласні та м. Чернігів курси удосконалення керівних кадрів (м. Чернігів,
вул. гетьмана Полуботка, 70, тел. 629-418);
- Ніжинські міські курси (м. Ніжин, вул. Московська, 22, тел. 2-31-68);
- Прилуцькі міські курси (м. Прилуки, вул. Галаганівська, 12, тел. 3-3920).
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Додаток 1
Повідомлення
про виникнення надзвичайної ситуації
на території ______________________________ району, міста (об'єкта)
№
Вид інформації
з/п
1. Код надзвичайної ситуації (або загроза її
виникнення) та класифікаційна ознака
надзвичайної ситуації
2. Місце виникнення надзвичайної ситуації
(область, район, населений пункт, об’єкт,
належність об’єкта, напрямок і відстань від
обласного центру)
3. Початок надзвичайної ситуації (дата, час) та
дата і час доповіді (станом на час, на який
складено доповідь)
4. Закінчення робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації, дата, час
5. Характер та масштаби надзвичайної
ситуації (опис надзвичайної ситуації,
причини виникнення; зона надзвичайної
ситуації; кількість осіб, які перебувають в
зоні
надзвичайної
ситуації;
шкода,
заподіяна населенню та господарству,
обсяги руйнування споруд, масштаби
пошкодження навколишнього природного
середовища тощо)
6. Кількість та стан потерпілих, у тому числі
кількість
загиблих,
постраждалих
(травмованих, захворілих), евакуйованих,
врятованих тощо
7. Вплив
на
роботу
інших
галузей
господарської діяльності та додаткова
загроза у разі можливості розвитку
надзвичайної ситуації (зазначити об’єкти,
розташовані поблизу, для яких існує загроза
внаслідок розвитку такої події, тощо)
8. Сили, що залучаються (залучались) для
ліквідації надзвичайної ситуації (осіб — з
них працівників ДСНС), одиниць техніки —
з них тієї, що належать ДСНС, інші сили
(Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та
кількість спеціальної техніки, кількість
спеціалізованих формувань, воєнізованих
формувань
9. Потреба у додаткових силах та засобах
(види та кількість одиниць необхідної
штатної техніки, спеціального обладнання,
кількість фахівців)

Зміст інформації

Примітка
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№
з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітка

10. Стисла характеристика робіт з рятування
людей та локалізації і ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації (характер і обсяг
аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх
інтенсивність та строки виконання)
11. Оцінка матеріальних збитків, завданих
надзвичайною
ситуацією
(зазначити
відповідно до Методики оцінки збитків від
наслідків
надзвичайних
ситуацій
техногенного і природного характеру,
затвердженої
постановою
Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 р.
№ 175), тис. гривень
12. Матеріальні
витрати
на
ліквідацію
надзвичайної ситуації, тис. гривень
13. Додатки
(карти,
схеми,
слайди,
фотоматеріали), кількість
14. Посада, прізвище, ініціали керівника
(начальника) штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, номер телефону,
телефаксу
15. Посада, прізвище, ініціали особи, яка
підписала повідомлення, номер телефону,
телефаксу

Керівник

/підпис/

/ініціали та прізвище/
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Додаток 2
Зразок
акту обстеження об’єкту, пошкодженого
внаслідок надзвичайної ситуації
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Додаток 3

Приклад розрахунку збитків
Умови: внаслідок пожежі повністю пошкоджено будівлю складу.
Балансова вартість на період введення в експлуатацію в 1984 році –
60 000 руб.
Коефіцієнт індексації в 1994 р. – 1,5.
Проектний термін експлуатації – 45 років.
Ліквідаційна вартість будівлі Лв = 12 000 грн.
Визначити: суму збитку.
n

 (P  К
і =1

і

і
а

) + Лв

∆Рі - зменшення балансової вартості і-того виду основних фондів
виробничого призначення внаслідок повного або часткового руйнування з
урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації;
Каі - коефіцієнт амортизації і-того виду основних фондів виробничого
призначення;
n - кількість видів основних фондів виробничого призначення, що були
частково або повністю зруйновані;
Лв - ліквідаційна вартість основних фондів виробничого призначення.
Алгоритм розрахунку:
1. Визначаємо балансову вартість з урахуванням індексації:
60 000×1,5 = 90 000
2. Визначаємо зменшення балансової вартості за 1 рік:
90 000 : 45 = 2000
3. Визначаємо коефіцієнт зменшення балансової вартості за 1 рік:
2000 : 90 000 = 0,0222
4. Визначаємо коефіцієнт зменшення на 2014 рік (за 30 років):
0,0222 × 30 = 0,6667
5. Визначаємо коефіцієнт амортизації на 2014 рік:
1 – 0,6667 = 0,3333
6. Визначаємо суму збитку:
(90 000 × 0,3333) + 12 000 = 42 000 (грн.)
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Додаток 4
Зразок
звернення до голови облдержадміністрації на виділення коштів для
проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
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