Наказ МНС від 8.07.2010 №527

Про затвердження Концепції організації побудови та розвитку централізованого
спостерігання за джерелами небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах та територіях та
технічного завдання на підключення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій до
системи оперативно-диспетчерського управління
На виконання вимог Законів України «Про цивільну оборону», «Про правові засади цивільного
захисту», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру», постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998р. № 1198 «Про єдину державну систему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», з метою забезпечення
належного рівня захищеності населення від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, раннього
виявлення загроз виникнення надзвичайних ситуацій та оперативної ліквідації їх наслідків у разі виникнення
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити Концепцію організації побудови та розвитку централізованого спостерігання за
джерелами небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах та територіях, що додається.
2.
Затвердити Технічне завдання на підключення систем раннього виявлення надзвичайних
ситуацій до системи оперативно-диспетчерського управління, що додається.
3.
Державному підприємству «Українські спеціальні системи зв’язку» (Цепков П.А.) на базі ГУ
МНС в Львівській та Житомирській областях створити дослідний зразок програмно-апаратного комплексу
автоматизованої системи централізованого техногенного спостерігання та передавання тривожних сповіщень
до системи оперативно-диспетчерського управління та провести його тестове випробування у встановленому
порядку. За результатами тестового випробування виконати заходи щодо його впровадження в регіонах
України.
4.
Державній інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (Стоєцький В.Ф.) посилити
контроль за обладнанням потенційно небезпечних об’єктів системами раннього виявлення надзвичайних
ситуацій.
5.
Начальникам Головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ
та Севастополь всебічно сприяти виконанню робіт із впровадження елементів автоматизованої системи
централізованого техногенного спостерігання та передавання тривожних сповіщень до системи оперативнодиспетчерського управління і забезпечити встановлення їх на чергування.
6.
Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від 24.05.2007 № 370 «Про затвердження
технічного рішення побудови комп’ютерної системи контролю за функціонуванням потенційно небезпечних
об’єктів».
7.

Міністр

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Скіб’яка А.Ю.

Н. Шуфрич

