31.05.2019 р. на базі КП "Слов'янське тролейбусне управління" під керівництвом
заступника міського голови Секлецова А.В. було проведено командно-штабне
навчання на тему :
"Дії формування з обслуговування захисної споруди КП "Слов'янсье тролейбусне
управління" щодо приведення її у готовність до прийому людей".
Метою навчання було визначення стану готовності ланки з обслуговування захисної
споруди до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий
період. Ланка з поставленими завданнями справилась на оцінку "добре".
Мета командно-штабного навчання досягнута.

НАКАЗ
15.04.2019 року.
м. Слов'янськ

№ 2

Про проведення навчання
Згідно з Планом основних заходів цивільного захисту на 2019 рік, затвердженого наказом
міського голови – керівника місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ від 12.02.2019 року № 1,
Наказую:
1. З 10.00. до 12.00. годин 31.05.2019 року провести командно-штабне навчання з органами
управління і силами місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ за темою: «Дій формування з обслуговування
захисної споруди КП «Слов’янське тролейбусне управління» щодо приведення її у готовність до
прийому людей».
2. Затвердити:
- План-календар основних заходів командно-штабного навчання з органами управління та силами
цивільного захисту місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ міста Слов’янська (додається);
- План проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного
захисту місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ міста Слов’янська (додається).
3. Призначити:
- керівником навчання – заступника міського голови Секлецова А.В.;
- заступниками керівника навчання:
- начальника відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
Слов'янської міської ради Нікулеско С.Б.;

- начальника 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області Бойцова В.Л.
4. Залучити до проведення командно-штабного навчання:
- відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи міської ради;
- спеціалізовані служби ЦЗ міста;
- 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області;
- міські курси ІІІ категорії НМЦ ЦЗ та БЖД Донецької області;
- командирів формувань з обслуговування захисних споруд суб’єктів господарювання міста;
- КП міської ради «Слов’янське тролейбусне управління».
5. Під час навчання провести та практично відпрацювати наступні заходи:
- оповіщення органів управління та сил;
- порядок приведення ЗС у готовність до прийому людей.
6. Контроль за ходом проведення навчання в місті покласти на відділ з питань цивільного
захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Слов'янської міської ради та 6 ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Донецькій області.
7. Звіт про проведене навчання надати до департаменту з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації.

Слов'янський міський голови –
керівник місцевої ланки ТП ЄДС ЦЗ

В.М. Лях

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ міського голови – керівника місцевої
ланки ТП ЄДС ЦЗ від15.04.2019 № 2

ПЛАН-КАЛЕНДАР
основних заходів командно-штабного навчання з органами управління та силами
цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту міста Слов’янська
Тема: «Дії формування з обслуговування захисної споруди КП «Слов’янське тролейбусне
управління» щодо приведення її у готовність до прийому людей».
Мета: Визначення стану готовності ланки з обслуговування захисної споруди до вирішення
завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період.
Тривалість: 2 години (10.00. до 12.00), 31 травня 2019 року.
Місце проведення:
1.Перший етап - технічний клас КП міської ради «Слов’янське тролейбусне управління»
2. Другий етап - захисна споруда КП міської ради «Слов’янське тролейбусне управління»
Кількісний склад сил цивільного захисту, що залучається до навчання:
Назва підрозділу
(служби, формування)
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної
роботи Слов'янської міської ради
Спеціалізовані служби ЦЗ міста
6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області
Міські курси ІІІ категорії НМЦ ЦЗ та БЖД Донецької області
Командири формувань з обслуговування захисних споруд суб’єктів
господарювання міста
КП міської ради «Слов’янське тролейбусне управління»
Всього

Чисельність
особового
складу
(працівників)
3

Кількість
техніки

8
3
2
14

-

10

-

40

-

-

Порядок проведення заходів:
№
з/п
1.

Основні заходи
До початку командно-штабного навчання
Представлення
керівництва
командно-штабного
навчання
та
заслуховування керівного складу КП «СТрУ» про готовність до

Час та місце
проведення
09:50 - 09:55
Технічний клас

навчання.
2.

1
2
3.

1.

1.

Оцінка ступеня готовності органів управління та сил цивільного захисту
09:55 - 10:00
до виконання завдань за призначенням у режимі повсякденного
Технічний клас
функціонування
Базовий сценарій проведення командно-штабного навчання
Перший етап. .
Тривалість: 30 хвилин.
Вступна частина;
10:00 – 10:30
Укриття населення в захисних спорудах ЦЗ;
Технічний клас
Порядок оповіщення та дій органів управління при НС соціального і
воєнного характеру та формувань з обслуговування захисних споруд.
Другий етап
Тривалість: 1година 30 хв.
Практичне виконання ланкою з обслуговування захисних споруд робіт,
10:30 – 11:40
щодо приведення ЗС ЦЗ до укриття людей в захисній споруді КП міської Захисна споруда
ради «Слов’янське тролейбусне управління»
Підбиття підсумків проведення командно-штабного навчання
Проведення загального розбору командно-штабного навчання.
11:40 - 12:00
Доведення зауважень та недоліків які були допущені під час
Технічний клас
практичного відпрацювання. Заохочення кращих слухачів.

Керівник навчання,
заступник міського голови

А.В. Секлецов

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ міського голови – керівника місцевої
ланки ТП ЄДС ЦЗ від15.04.2019 № 2
ПЛАН
проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного
захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту міста Слов’янська
Тема: «Дії формування з обслуговування захисної споруди КП «Слов’янське тролейбусне
управління» щодо приведення її у готовність до прийому людей».
Навчальні цілі:
1. Для органів управління - поглиблення теоретичних знань та набуття практики керівним складом
і фахівцями міської ради, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів
цивільного захисту.
2. Для керівників підрозділів, служб і формувань сил цивільного захисту - відпрацювання
злагодженості, оперативності у роботі та взаємодії між органами управління і силами цивільного
захисту під час організації, здійснення та всебічного забезпечення заходів із захисту населення і
територій у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.
3. Практичне відпрацювання порядку приведення ЗС у готовність до прийому людей, що
укриваються:
- перевірка ЗС на герметичність, розконсервування інженерно-технічного обладнання і перевірка
його справності;
- установка і підключення внутрішнього обладнання, засобів зв’язку;
- перевірка наявності інвентарю та аварійного обладнання.
Контрольні цілі:
1. Визначити ступінь готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання
завдань за призначенням у режимі повсякденного функціонування.
Час проведення: 10.00. – 12.00. 31 травня 2019 року.
Місце проведення:
1. Перший етап - технічний клас КП міської ради «Слов’янське тролейбусне управління» .
2. Другий етап - захисна споруда КП міської ради «Слов’янське тролейбусне управління» .
Склад керівництва і посередників:
керівник навчання – заступник міського голови Секлецов Андрій Володимирович.
заступники керівника навчання:
- начальник відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи міської ради
Нікулеско Сергій Борисович;
- начальник 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області Бойцов В’ячеслав Леонідович.

Вихідна обстановка:
30.05.2019 року виникло загострення ситуації на лінії зіткнення в районі проведення операції
об’єднаних сил. В результаті чого існує вірогідність проведення широкомасштабної наступальної
повітряно-наземної операції незаконних збройних формувань із застосуванням авіації, сил і
засобів ракетних військ. В зону можливих сильних руйнувань можуть потрапити житлові будівлі
та споруди міста. З метою укриття населення необхідно привести фонд захисних споруд у
готовність для використання за призначенням.

Порядок відпрацювання навчальних питань
командно-штабного навчання
№
з/п

Навчальні питання
(ввідні, практичні
заходи) та час на їх
відпрацювання

Дії тих, хто навчається

Перший етап
Тривалість: 30 хвилин.(10.00-10.30)
Уважно слухають

1

Вступна частина-5хв.

2.

Основна частина1год.35хв.

2.1

Уважно слухають, задають питання,
Укриття населення у
отримують відповіді.
захисних спорудах
цивільного захисту-20хв.

2.2
Порядок оповіщення та
дій органів управління
при НС соціального і
воєнного характеру та
формувань з
обслуговування
захисних споруд - 5хв.

Уважно слухають данні вихідної
обстановки.
Відповідальний черговий здійснює
оповіщення керівного складу ЦЗ.
Міський голова – керівник місцевої
ланки ТП ЄДСЦЗ приймає рішення про
переведення органів управління та сил
у підвищену готовність, ставить
завдання на збір комісії з питань ТЕБ та
НС, визначає осіб, яких необхідно
додатково залучити до роботи комісії.
Приймається рішення щодо приведення
у готовність ЗС ЦЗ міста.
Черговими службами здійснюється збір
та обмін інформацією.
Інформація про укриття у фонді ЗС
доводиться до населення.

Заходи, що
проводяться
керівництвом
навчання,
посередниками
Перевірка наявності
слухачів. Оголошення
теми та мети навчання.
Доведення учбових
питань, які будуть
відпрацьовані.

Доведення до слухачів
вимог законодавчих
актів України з питань
укриття населення у
захисних спорудах
цивільного захисту.
Доведення до слухачів
вихідної обстановки.
Доведення до
чергового інформації
про НС соціального і
воєнного характеру.
Здійснення контролю
за діями чергового
щодо отримання і
передачі інформації та
виконання заходів з
переведення ланки ТП
ЄДС ЦЗ у режим
підвищеної готовності.

Другий етап
Тривалість: 1 година 30 хв.(10.30-12.00)
2.3.

Перевірка готовності
формування до дій з
обслуговування ЗС.10хв.

Працівники формування прибувають з
табельним майном і оснащенням у
визначене місце.

Огляд формування,
оцінка його готовності
до дій за
призначенням,
надання необхідної
допомоги.

2.4

Порядок приведення
захисної споруди у
готовність до прийому
людей, що укриваються
-60хв.

Практично виконують заходи щодо
приведення захисної споруди у
готовність до прийому людей.

Контроль за
практичним
виконанням ланкою з
обслуговування
захисних споруд робіт,
щодо приведення ЗС
ЦЗ до укриття людей.

3.

Заключна частина -20хв.

Уважно слухають, задають питання,
Підведення підсумків
отримують відповіді, роблять висновки. командно-штабного
навчання. Доведення
зауважень та недоліків
які були допущені під
час практичного
відпрацювання.
Заохочення кращих
слухачів.

Керівник навчання,
заступник міського голови

А.В. Секлецов

