1. Назва підрозділу основні характеристики.
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Відділ пожежної та техногенної безпеки і мобілізаційної роботи та
цивільного захисту (в період з червня 2013 по жовтень 2014 – відділ
мобілізаційної роботи та цивільного захисту) проводить свою роботу за
чотирма напрямками діяльності:
- пожежна та техногенна безпека;
- мобілізаційна робота;
- цивільний захист.
В відділі працює 5 чоловік:
- начальник відділу відділ пожежної та техногенної
мобілізаційної роботи та цивільного захисту ;
- провідний інженер з пожежної безпеки;
- провідний інженер сектору цивільного захисту;
- інженер (з цивільного захисту);
- фахівець з мобілізаційної роботи.

безпеки

і

Сектор пожежної та техногенної безпеки

Основні функції сектору:
- проведення інструктажів з протипожежної та техногенної безпеки з
працівниками адміністрації;
- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної
та техногенної безпеки;
- виконання аналізу протипожежного стану об´єктів філії ;
- перевірка знань, з питань пожежної та техногенної безпеки у відповідних
працівників адміністрації;
- проведення пожежно-технічних обстежень суден і берегових об'єктів філії;
- участь у роботі пожежно-технічної комісії філії;
- розроблення положень, наказів, розпоряджень з питань пожежної та
техногенної безпеки ;
- надання методичної допомоги в організації спеціального навчання і перевірці
знань з питань пожежної безпеки;
- взаємодія з вищестоящими органами з питань пожежної та техногенної
безпеки;
- здійснення контролю з виконання заходів техногенної безпеки на об’єктах
підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах філії;

- участь у розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій та
невиконання заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Сектор цивільного захисту

Основні функції сектору:
- організація і контроль за виконанням заходів цивільного захисту
працівниками філії;
- розробка планів щодо організації виконання заходів стосовно цивільного
захисту філії і контроль за їх виконанням;
- розробка документів щодо евакуації працівників філії у разі виникнення
аварійних подій на об`єктах філії ;
- організація та контроль за дотриманням вимог цивільного захисту на об’єктах
філії;
- проведення з працівниками філії навчань і тренувань щодо дій у надзвичайних
ситуаціях, організація навчання персоналу філії з поводження з засобами
індивідуального захисту;
- організація та контроль за спеціальною підготовкою посадових осіб,
відповідальних за цивільний захист;
- контроль виконання законодавчих нормативно-правових актів України,
дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту в філії;
- організація взаємодії з підрозділами Державної служби України з
надзвичайних ситуацій України в Одеській області щодо спільних дій з питань
попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- організація утримання захисних споруд та об'єктового запасного пункту
управління у мирний час та підготовки їх для роботи в умовах особливого
періоду.

Для захисту працівників від впливу надзвичайних ситуацій в адміністрації
МП «Южний» є три захисні споруди цивільного захисту загальною місткістю
на 900 чоловік. Для підтримання у готовності до прийому людей що
укриваються фахівцями з цивільного захисту постійно проводяться їх планові
обслуговування з оформленням відповідних документів: перевірка підпору
повітря та герметизацію дверей, контрольні запуски дизель-генераторів,
справність системи фільтрації та вентиляції повітря, стан регенеративних
патронів та противибухових пристроїв, повірка дозиметричних і контрольновимірювальних приладів, освіження запасів питної води. Згідно актів перевірки
Головним управлінням ДСНС України в Одеській області у 2013-2016 роках
захисні споруди адміністрації морського порту «Южний» оцінені як «Готові до
застосування за призначенням».

Сектор мобілізаційної роботи
Основні функції сектору:
- організація та розробка проектів мобілізаційних планів і планів мобілізаційної
роботи;
- розробка пропозицій по визначенню номенклатури і обсягів накопичення
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, організація його зберігання;
- підготовка і доведення структурним підрозділам наказів та розпоряджень
щодо виконання актів з питань мобілізаційної роботи та мобілізації;
- розробка положень, інструкцій, методичних і організаційних документів з
питань мобілізаційної роботи філії в мирний час і особливий період;
- підготовка звітів про хід проведення заходів мобілізаційної роботи і рівня
мобілізаційної готовності філії;
Розробка семінарів, тактичних летучок, групових вправ, навчань для суден
портового флоту з урахуванням виробничої особливості філії.

2. Розвиток підрозділу.
Пожежна та техногенна безпека.
За період існування адміністрації морського порту «Южний», як
відокремленого підрозділу ДП «АМПУ», починаючи з 13.06.2013 року завдяки
належної організації та контролю за дотриманням протипожежного режиму
відділом пожежної та техногенної безпеки мобілізаційної роботи та цивільного
захисту адміністрації морського порту «Южний» дозволило запобігти
виникненню пожеж на території філії.
Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов
виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Об'єкти повинні мати системи
пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі, дії на людей та
матеріальні цінності небезпечних факторів пожежі, в тому числі їх вторинних
проявів. Всі будівлі та споруди філії обладнані системою пожежної сигналізації
відповідно до нормативно правових актів та правил пожежної безпеки з
виведенням сигналу на централізований пульт пожежного спостереження

Головного управління ДСНС України в Одеській області. У 2016 році було
замінено застарілі в технічному відношенні приймально-контрольні прилади
пожежної сигналізації на сучасні та сертифіковані, які відповідають правилам
пожежної безпеки в Україні. Обладнані системою пожежогасіння серверні в
будівлях філії та їдальня в СП «Портовик». Проти поширення вогню та
продуктів горіння пожеженебезпечні приміщення філії обладнанні
протипожежними дверми.
Пожежна безпека адміністрації морського порту «Южний» забезпечується
шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих
на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих
майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх
виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та
успішного гасіння пожеж.

Постійний контроль фахівців відділу за відповідність проектної
документації протипожежним нормам, нагляд за станом берегових об’єктів,
автотранспорту та суден флоту щодо дотриманням протипожежного режиму у
період експлуатації, дозволило запобігти виникненню порушень та дотримання
відповідного стану пожежної безпеки.
З метою забезпечення пожежної безпеки філії було проведено 776
пожежно-технічних обстежень, з них: берегових об’єктів 525, суден флоту 251;
видано 153 свідоцтва пожежної охорони, на право виходу судна в море або
подальшу експлуатацію на акваторії порту, які працюють під Державним
прапором України; узгоджено 680 дозволів на проведення вогневих робіт;
проводяться інструктажі з питань пожежної та техногенної безпеки на яких
проінструктовано 3795 осіб; приписами відділу запропоновано 399 заходів.
За три роки в Навчально - методичному центрі цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Одеської області пройшли навчання з питань
пожежної безпеки та отримали відповідні посвідчення 63 працівники філії.
В постійній готовності знаходиться станція пожежогасіння причалів 3 та 4.
Працездатність якої перевіряється раз у квартал, при проведені протипожежних

тренувань та навчань, на протязі усього часу існування філії. У 2016 році
розпочато реконструкцію станції без виводу її з експлуатації.

Відповідно до розроблених планів, щорічно проводяться командно-штабні
та об’єктові навчання органами управління, силами та засобами протидії
надзвичайним ситуаціям з об’єктами господарювання які знаходяться на
акваторії порту. Постійно проводиться навчання членів екіпажів суден щодо
дій екіпажу при виникненні пожежі на судні.
Протягом існування філії, двічі на рік проводяться протипожежні
тренування з відпрацюванням планів евакуації у разі виникнення пожежі з
працівниками та відпочиваючими СП «Портовик» та працівниками філії.
Щороку проводиться навчання працівників філії правилам користування
первинними засобами пожежогасіння з практичним відпрацюванням навиків з
гасіння пожежі, вогнегасниками та подачею води з пожежного крану.

Для забезпечення необхідною кількістю води для здійснення
пожежогасіння територія філії забезпечена зовнішнім протипожежним
водогоном відповідно до вимог будівельних норм на якому встановлені
пожежні гідранти, яке перевіряється двічі на рік, також будівлі обладнані
пожежними кранами.

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені
відповідними знаками пожежної та техногенної безпеки та евакуації. Для
кожного приміщення розроблені інструкції про заходи пожежної безпеки. З
метою інформування працівників, в будівлях влаштовані куточки з пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту.
Техногенна безпека - це відсутність ризику виникнення аварій та
катастроф на потенційно небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів
господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення.
Забезпечення техногенної безпеки є особливою (специфічною) функцією
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Відповідно до Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях в
адміністрації морського порту «Южний» постійно ведеться робота направлена
на виконання основних вимог техногенної безпеки у сфері цивільного захисту.
Відповідно до проведеної ідентифікації і паспортизації на підприємстві
знаходяться чотири потенційно-небезпечні об’єкти та один об’єкт підвищеної
небезпеки. На об’єкті підвищеної небезпеки згідно постанови кабінету міністрів
України проведено ідентифікацію та декларування. На кожен об’єкт
розроблено план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій (далі ПЛАС) та розроблено спеціальні заходи
протиаварійного
захисту
відповідно до ПЛАС, які систематично відпрацьовуються. Всі об’єкти постійно
обслуговуються аварійно-рятувальним підрозділом спеціального призначення
Головного управління ДСНС України в Одеській області.
Всі працівники забезпечені промисловими засоби захисту органів
дихання від небезпечних хімічних речовин, які зберігаються на робочих
місцях. Всі види засобів захисту органів дихання відповідають небезпекам
об'єкта. Проводяться заняття з працівниками філії по правилам користування
засобами захисту органів дихання.

Цивільний захист
Сектором цивільного захисту розроблені, погоджені та корегуються Плани
ліквідації аварій, реагування та взаємодії з іншими підприємствами у разі
виникнення аварій або надзвичайних ситуацій. Під час налагодження взаємодії
всі плани постійно погоджуються зі всіма суб’єктами господарювання на
акваторії морського порту «Южний».
У 2013 році створені комісія з питань надзвичайних ситуацій та комісія з
питань евакуації, розроблена та корегується документація, відповідно керівних
документів. Працівники сектору являються секретарями відповідних комісій.
У 2014 році затверджені та створені органи управління та формування
цивільного захисту адміністрації. Для протидії надзвичайним ситуаціям в
адміністрації е наступні формування цивільного захисту: ланки дотримання
пропускного режиму та охорони портових споруд, оповіщення та
інформаційного забезпечення, тепловодопостачання та електропостачання,
протипожежна, загального призначення, медичного та харчового забезпечення.
Всього до складу формувань цивільного захисту входить 44 чоловіки.

З моменту створення філії організовано та постійно ведеться навчання з
питань цивільного захисту з працівниками адміністрації. В кожному підрозділі
призначені відповідальні працівники, заведені та ведуться журнали, розроблені
план-конспекти для проведення занять. Постійно проводяться індивідуальні
заняття та заняття під керівництвом фахівців відповідно до програм спеціальної
та загальної підготовки з цивільного захисту з формуваннями та працівниками
адміністрації. Періодично проводяться заняття по наданню першої медичної
допомоги постраждалим з залученням медичних працівників клінік «INTOSANA» та «Св. Катерина». За три роки в Навчально - методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області пройшли
навчання та отримали посвідчення про функціональне навчання у сфері
цивільного захисту 34 працівники філії.

Організовуються та проводяться тренування з працівниками адміністрації
діям при евакуації у випадку аварії на Одеському припортовому заводі. У 2016
році було проведено 6 таких тренувань.
Щорічно проводиться об’єктові тренування з формуваннями цивільного
захисту, з практичним запуском автоматичної станції пожежогасіння, по діям
при ліквідації надзвичайних ситуацій з викидом небезпечних хімічних речовин.
Створено, зберігається та щорічно оновлюється матеріальний резерв,
необхідний для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків.
Складено та погоджено з територіальними органами ДСНС номенклатура
та обсяги матеріального резерву об'єктового рівня підприємства.
У 2016 році розроблена експериментальна програма «Сині конверти»,
фахівці відділу приймають активну участь у розробці та практичному
відпрацюванню ввідних найбільш прогнозованих надзвичайних ситуацій. За
напрямком відділу відпрацьовано 11 ввідних в 2016 році.

Мобілізаційна робота
В 2014 році були прийняті від ДП «МТП «Южний» матеріальні цінності
мобілізаційного резерву та організовано їх зберігання. Починаючи з періоду
закладення майна здійснювався належний контроль за його збереженням,
дотриманням правил та умов зберігання та проводиться інвентаризація
матеріальних цінностей щодо їх наявності, якісного стану, умов зберігання.

У 2015 році Державною фінансовою інспекцією в Одеській області
проведено зустрічну звірку в філії з метою документального підтвердження
фактичної наявності матеріальних цінностей державного резерву, виду, обсягу і
якості операцій та розрахунків з Державним агентством резерву України. За
результатами проведеної інвентаризації лишків та нестач не встановлено.
Умови зберігання матеріальних цінностей відповідають вимогам
інструкцій Держрезерву.
Працівниками відділу щоквартально проводяться тренування з
диспетчерами головної диспетчерської за темою: «Порядок дій диспетчера
(змінного) філії з одержанням сигналів у разі введення в державі воєнного
стану та проведення мобілізації».

У липні 2016 працівники відділу прийняли участь в відео конференції
організованою військовою прокуратурою південного регіону України за
темою: «Про стан взаємодії правоохоронних та контролюючих органів, органів
державної влади та підприємств – відповідальних за зберігання мобілізаційного
резерву».

Згідно акту перевірки стану мобілізаційної підготовки апаратом
управління ДП «АМПУ» у 2016 році, ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП
«Южний») «Готова» до виконання завдань, визначених мобілізаційним планом.

3. Соціальний та культурний розвиток.
З моменту створення філії працівники відділу постійно приймають активну
участь у спортивному житті адміністрації, та неодноразово були переможцями
спартакіади серед працівників філії, а також переможцями та призерами
змагань з футболу між філіями ДП «АМПУ».

Відділ пожежної та техногенної безпеки і мобілізаційної роботи та
цивільного захисту планує продовжувати роботу з регулювання відносин,
пов’язаних із захистом працівників, територій, навколишнього природного

середовища та майна адміністрації МП «Южний» від надзвичайних ситуацій та
реагування на них, також забезпечення пожежної безпеки на об’єктах та
території філії.

