БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22 червня 2021 року

м. Біла Церква

№ 429

Про організацію спостереження щодо оцінки
радіаційної
та
хімічної
обстановки
в
Білоцерківській міській територіальній громаді
Розглянувши пояснювальну записку управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради від 01 червня 2021 року № 0135/266, відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, Порядку
утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787 та Методики спостережень щодо
оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 27 листопада 2019 року № 986, статті 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рішення Білоцерківської міської ради № 09-02-VIII
від 10 грудня 2020 року «Про початок реорганізації Вільнотарасівської сільської ради,
Глушківської сільської ради, Дроздівської сільської ради, Пилипчанської сільської ради,
Піщанської сільської ради, Сидорівської сільської ради, Теризинської селищної ради,
Томилівської сільської ради, Храпачівської сільської ради, Шкарівської сільської ради
шляхом приєднання до Білоцерківської міської ради» (зі змінами), з метою збирання,
опрацювання та аналізу інформації про стан радіаційного та хімічного забруднення
навколишнього середовища, що надходить від диспетчерських служб та постів радіаційного
та хімічного спостереження у режимах підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та в
особливий період, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Утворити розрахунково-аналітичну групу Білоцерківської міської територіальної
громади у складі, згідно з додатком 1.
2. Затвердити положення про розрахунково-аналітичну групу Білоцерківської міської
територіальної громади, згідно з додатком 2.
3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і закладів різних форм власності,
які ведуть радіаційне і хімічне спостереження:
3.1. Вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог Методики спостережень щодо
оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 27 листопада 2019 року № 986.
3.2. Призначити осіб, відповідальних за здійснення радіаційного та хімічного
спостереження.
3.3. Забезпечити диспетчерські служби і номерні пости радіаційного та хімічного
спостереження засобами індивідуального захисту та приладами для здійснення постійного
радіаційного спостереження та хімічного контролю.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради
від 28 липня 2020 року № 410 «Про організацію спостереження щодо оцінки радіаційної та
хімічної обстановки в м. Біла Церква».
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5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
міської ради щорічно до 15 грудня здійснювати уточнення складеного переліку
диспетчерських служб та постів радіаційного та хімічного спостереження Білоцерківської
міської територіальної громади.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 22. 06. 2021р. № 429

СКЛАД
розрахунково-аналітичної групи Білоцерківської міської територіальної громади
Перехрестенко
Олег Вікторович
Ковтун
Віталій Олександрович

- начальник групи - заступник начальника управління
з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення Білоцерківської міської ради;
-

помічник начальника групи - головний спеціаліст
управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Білоцерківської міської
ради.
Члени групи:

Галашевська
Тетяна Степанівна

-

інженер Білоцерківського міськрайонного відділу
лабораторних досліджень державної установи
«Київський обласний лабораторний центр МОЗ
України» (за згодою);

Поступайло
Олег Валерійович

-

начальник виробничо-технічного відділу управління
капітального будівництва Білоцерківської міської
ради;

Шумигора
Олена Миколаївна

- заступник начальника відділу організації заходів
цивільного захисту
Білоцерківського районного
управління Головного управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Київській області
(за згодою).

Перший заступник міського голови

Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 22. 06. 2021р. № 429
ПОЛОЖЕННЯ
про розрахунково-аналітичну групу Білоцерківської міської територіальної громади
1. Загальні положення.
1.1. Розрахунково-аналітична група (РАГ) Білоцерківської міської територіальної
громади завчасно створюється за рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради з метою збирання, опрацювання та аналізу інформації про стан радіаційного та
хімічного забруднення навколишнього середовища, що надходить від диспетчерських служб
та постів радіаційного та хімічного спостереження у режимах підвищеної готовності,
надзвичайної ситуації та в особливий період.
1.2. РАГ створюється зі штатних працівників Управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення (НС та ЦЗН) Білоцерківської міської ради і служб
цивільного захисту Білоцерківської міської територіальної громади.
1.3. Місце роботи РАГ- штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
2. Основні завдання розрахунково-аналітичної групи.
2.1. У повсякденному режимі:
- підготовка до виконання завдань у надзвичайних ситуаціях;
- вивчення потенційно-небезпечних об’єктів і районів можливого стихійного лиха,
плануючих документів щодо організації оперативного чергування та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
- розробка, вивчення документів та штатного технічного оснащення РАГ;
- участь у штабних тренуваннях, командно-штабних навчаннях;
- розробка моделювання комп’ютерних програм по діях в можливих надзвичайних
ситуаціях.
2.2. У разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим
підвищеної готовності працівники РАГ прибувають на визначене для роботи місце,
уточнюють порядок отримання та передавання інформації про радіаційну та хімічну
обстановку від диспетчерських служб та постів радіаційного та хімічного спостереження,
здійснюють прогнозування можливої радіаційної та хімічної обстановки.
2.3. У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом радіоактивних та
небезпечних хімічних речовин:
- збір, узагальнення, опрацювання отриманої інформації;
- аналіз первинної інформації про обстановку і прогноз розвитку НС у разі загрози чи
виникнення НС ;
- доповідь про обстановку, що склалась на місці загрози чи виникнення НС;
- координація розвідки на місці загрози чи виникнення НС;
- розробляння та передача пропозицій щодо залучення сил та засобів і забезпечення
матеріально-технічної підтримки дій у кризових ситуаціях;
- ведення робочої карти (план-схеми територіальної громади), підготовка донесень та
інших документів;
- координація безпосередньо на місці загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій
заходів швидкого реагування, дій органів управління, сил та засобів;
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- проведення документування та фото -, відео зйомки наслідків НС, забезпечення
постійного зв’язку з оперативним черговим, мобільною оперативною групою (МОГ),
постійне інформування про хід ліквідації наслідків НС.
3. Подача інформації розрахунково-аналітичною групою.
3.1. РАГ підтримує постійний зв’язок з головою комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради, начальником
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради,
оперативними черговими департаменту з питань цивільного захисту, оборони та взаємодії з
правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації і Білоцерківського
районного управління Головного управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Київській області, черговим центру оперативного реагування департаменту
житлово-комунального господарства міської ради.
4. Оснащення розрахунково-аналітичної групи.
4.1. Технічне оснащення :
- персональний комп’ютер з закладеними інформаційно-аналітичними програмами;
- карти-схеми міської територіальної громади, топографічне приладдя;
- цифрова відео - і фотокамера;
- засоби мобільного і звичайного та факс-модемного зв’язку;
- канцелярські прилади.
4.2. Керівні документи:
- Кодекс цивільного захисту України;
- Положення «Про ДСНС України»;
- Положення «Про міську підсистему єдиної державної системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Білоцерківської
міської територіальної громади»;
- Положення «Про постійну комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»;
- Інструкція «Про мобільну оперативну групу»;
- Положення «Про організацію зв’язку в місцях виникнення НС»;
- Положення «Про розрахунково-аналітичну групу Білоцерківської міської
територіальної громади»;
- Функціональні обов’язки складу РАГ.
4.3. Оперативні документи:
- календарний план дій РАГ;
- карта (план) району НС;
- карта міської територіальної громади;
- формалізовані документи;
- схема організації зв’язку;
- розрахунок розміщення евакуйованого населення.
4.4. Інформаційні документи :
- відомість наявності сил та засобів;
- телефонний довідник міських установ;
- основні характеристики потенційно-небезпечних об’єктів, що розташовані на
території міської територіальної громади;
- перелік об’єктів господарської діяльності, які потрапляють у зону дії вражаючих
факторів НС;
- перелік транспортних підприємств та підприємств, які мають спеціальну техніку, що
застосовується під час ліквідації наслідків НС;
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- перелік організацій і установ на території міської територіальної громади, з яких
можливо організувати факс-модемний зв’язок з МОГ, комісіями з питань ТЕБ та НС
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, КОДА, ДСНС.
4.5. Довідкові матеріали :
- зразкові варіанти текстів повідомлень населення на випадок надзвичайних ситуацій;
- типові таблиці характеристик сильнодіючих отруйних речовин;
- довідкові дані з оцінки аварійної ситуації на хімічно небезпечному об’єкті.
Перший заступник міського голови

Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА

