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П О Р Я Д О К
взаємодії відділу освіти Краснокутської селищної ради з 57-ДПРЧ 5ДПРЗ 

Головного управління ДСНС України у Харківській області при виникне!/ні 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням НС (подій) техногенного, 
природного та соціально-політичного характеру на території Краснокутсьл-еї

селищної територіальної громади.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Порядок взаємодії 57-ДПРЧ 5ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській 
області з відділом освіти Краснокутської селищної ради при виникнень і 
надзвичайних ситуацій та резонансних подій складений у відповідності до 
вимог Кодексу цивільного захисту України, з метою організації інформаційної 
взаємодії при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
виникненням НС (подій) техногенного, природного та соціально - політичного 
характеру на території Краснокутської селищної територіальної громади.

Метою взаємодії відділу освіти Краснокутської селищної ради гір л 
виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням НС (подій) 
техногенного, природного та соціально - політичного характеру на герц тор ї 
Краснокутської селищної територіальної громади 57-ДПРЧ 5ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у Харківській області є забезпечення узгоджених дій пов’язаних з 
координацією, організацією та забезпеченням ефективного і раціонального 
використання сил і засобів для проведення аварійно-відновлювальних робіт при 
виникненні зазначених надзвичайних ситуацій (подій).

Основні завдання взаємодії:

1. Організація постійного взаємного обміну інформацією між черговими 
органами управління силами і засобами, що залучаються для проведення 
аварійно-відновлювальних робот, а також оповіщення про загроз}- та 
виникнення НС, пов’язаних з виникненням НС (подій) техногенного, 
природного та соціально - політичного характеру на території Краснокутської 
селищної територіальної громади.
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2. Визначення складу, чисельності сил та засобів, органів управлінню, 
необхідних для проведення ліквідації НС (подій).

3. Узгодження порядку використання сил і засобів, що залучаються до 
проведення аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації НС (подій)

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ

2.1. Визначити єдині телефони для взаємодії та інформування:
• оперативно-чергова (диспетчерська) служба цивільного захисту у 

57-ДПРЧ 5ДПРЗ ГУ ДСНС у Харківській області, тел: 101, 3-11-79 
(факс), 3-13-79

• електронна пошта - p57@kh.dsns.gov.ua;
секретар відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради 
тел.: 3-11-02

• електронна пошта відділу освіти Краснокутської селищної 
ради - e-mail: pr.krk@dniokh.gov.ua
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2.2. У повсякденній діяльності
(режим діяльності при нормальній техногенно -  екологічній обстановці та 

відсутності НС і загроз їх виникнення) -  щоденно о 08.00 та 17.00 за Київським 
часом від секретаря відділу освіти Краснокутської селищної ради в 
телефонному режимі надається оперативна інформація до диспетчера 57-ДПРЧ 
5ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області. про надзвичайні ситуац ї 
(події) пов’язані з виникненням НС (подій) техногенного, природного та 
соціально - політичного характеру на території Краснокутської селищної 
територіальної громади.

2.3. У режимі підвищеної готовності
(запроваджується у разі істотного погіршення стану довкілля або 

обстановки на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях 
та при ймовірній загрозі виникнення НС) - від секретаря відділу освіти молод і 
та спорту Краснокутської селищної ради в телефонному (факсимильному) 
режимі негайно надається оперативна інформація до диспетчера 57-ДПРЧ 
5ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області про:

• надзвичайні ситуації (події) пов’язані з виникненням НС (подій) 
техногенного, природного та соціально - політичного характеру на 
території Краснокутської селищної територіальної громади;

• формування оперативних груп для виявлення причин погіршення стану 
довкілля та обстановки безпосередньо в Краснокутській сели дній 
територіальній громаді виникнення НС;
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• прогнозування можливості виникнення НС та їх масштабів;
• розробку комплексних заходів щодо запобігання виникнення ИС, захисту 

населення і територій;
• інформування населення щодо ймовірного виникнення НС та заходів, що 

мають вживатися для ліквідації їх наслідків.

2.4. У режимі діяльності у  надзвичайній ситуації
(запроваджується у разі виникнення або реальної загрози виникнення 

НС) - щоденно о 08.00 та 17.00 від секретаря відділу освіти Краснокуті ькєТ 
селищної ради в телефонному (факсимільному) режимі, або за допомогою 
електронної пошти надається оперативна інформація до 57-ДПРЧ 5ДПРЗ ГУ 
ДСНС України у Харківській області щодо:

• визначення масштабів НС (у разі ускладнення стану -  у додатково 
визначені терміни);

• організації роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією НС, з 
залученням відповідних сил і засобів;

• організації захисту населення і територій;
• інформування населення щодо заходів, які вживаються для лікві іац ї 

наслідків НС.

2.5. За запитом чергового по 57-ДПРЧ 5ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Харківській області від секретаря відділу освіти Краснокутської селищної ради 
надається додаткова інформація про надзвичайні ситуації, пов’язаних з 
виникненням НС (подій) техногенного, природного та соціально - політичного 
характеру на території Краснокутської селищної територіальної громади.

2.6. Інформаційна взаємодія

2.6.1. Інформаційна взаємодія включає: збір та обмін інформацією, 
первинну підготовку та аналітичну обробку, доведення повідомлень, доповідей, 
донесень, звітів, та внесення інформації до відповідних баз даних.

Терміни подання інформації: 
Інформація щодо НС подається у такі терміни:

Рівень НС

Термін подання повідомлення 
(доповіді) про виникнення НС

Термін інформування щодо розвитку та 
ліквідації НС

Засобами Засобами Засобами Засобами
телефонного чи електронної пошти телефонного чи електронної пошти 4 1 -

радіозв'язку чи факсимільного 
зв’язку

радіозв’язку факсимільного зв'язку
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Державний Негайно Після заповнення, 
але не пізніше 1 

години

Негайно Щодобово до 8:00. 

12:00, 16:00 та 20:00

Регіональний Негайно Після заповнення, 
але не пізніше 1 

години

Негайно Щодобово до 8:00, 

12:00, 16:00 та 20:00

Місцевий Негайно Протягом 2 годин Протягом 

2 годин

Щодобово до 8:00 ”а 
16:00

Об'єктовий Протягом 1 
години

Протягом 2 годин Протягом 

2 годин

Щодобово до 8:00 та 
16:00

У нічний час (22:00 — 6:00) термін подання інформації щодо НС 
місцевого рівня становить 2 години.

2.6.2. Класифікація надзвичайної події як надзвичайної ситуації, та 
остаточне визначення її рівня (масштабу) відповідно до Класифікатора 
надзвичайних ситуацій в Україні, з урахуванням подальшого перебігу подій в 
зоні надзвичайної ситуації, проводиться мобільно оперативною групою 57- 
ДПРЧ 5ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, якій надане право 
запиту на отримання інформації для уточнення обстановки.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Черговий 57-ДПРЧ 5ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області та 
секретар відділу освіти Краснокутської селищної ради несуть відповідальність 
за достовірність, повноту, якість, терміни підготовки і надання інформації.

Провідний фахівець ВЦЗ та ОНПР 
Богодухівського РУ ГУ ДСНС 
України у Харківській області

Інженер з охорони праці, посадова 
особа з питань цивільного захисту 
відділу освіти Краснокутської 
селищної ради


