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Заходи Програми допомоги Конвенції (1)
Місія до України (2006 р.)
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Заходи Програми допомоги Конвенції (2)
- Робоча нарада з нарощування потенціалу в цілях ініціювання процесу подальшого

зміцнення нормативної та інституційної основи в рамках Конвенції в країнах
Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії та Південно-Східної Європи (Україна,
Київ, 2007 р.).
- Робоча нарада з посилення заходів з безпеки під час реалізації небезпечних
видів діяльності (Республіка Молдова, Вадул-луй-Воде, 2007 р.).
- Тренінг з ідентифікації небезпечних видів діялбності (Республіка Білорусь,
Мінськ, 2008 р.).
- Тренінг з інтегрованих підходів до запобігання основним значним небезпекам
(Чеська Республіка, Прага, 2009 р.).
- Робоча нарада з застосування індикаторів та критеріїв для впровадження
Стратегічного Підходу (Словаччина, Братіслава, 2011 р.).

- Покращення безпеки промислових хвостосховищ на

прикладі Українських об’єктів (2013-2015 рр.).
- Заключна Робоча зустіч з управління хвостосховищами
(Україна, Київ, 2015 р.).

- Субрегіональна Робоча нарада для регіону Кавказу та
Східної Європи з попередження промислових аварій
(Республіка Білорусь, Мінськ, 11-13 квітня 2017 р.).
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Інші заходи, спрямовані на нарощування потенціалу
- Робоча нарада з безпеки управління хвостосховищами (Вірменія,
Єреван, 2007 р.).
- Проект “Оцінка ризиків промислових аварій та посилення

транскордонних зобов’язань” – RIECO
(Республіка Молдова, Вадул-луй-Воде, 2013 р.).

- Заключна Робоча нарада за проектом “Підвищення обізнаності
студентів та викладачів щодо безпеки хвостосховищ” (Україна,
Дніпро, 16-17 травня 2017 р.).
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Проекти, що підтримувались Програмою допомоги Конвенції
Проект “Дельта Дунаю” (2011-2015 рр.)
- Тиждень управління небезпеками та ризиками (Республіка Молдова, Кишинів,
2015 р.).

Мета заходу:
- Інформування країн-учасниць проекту щодо національних систем попередження
прмислових аварій та запобігання їх можливих негативних наслідків;
- Обмін досвідом щодо управління надзвичайними ситуаціями (промисловими аваріями);
- Відпрацювання спільних дій у разі вивникнення надзвичайної ситуації.

ШТАБНІ НАВЧАННЯ
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- Польові навчання у дельті Дунаю за участі Республіки Молдови, Румунії та

України (Республіка Молдова, Джурджулешть, 2015 р.).
Головні цілі польового навчання:

•
Розроблення та практичне відпрацювання концепції дій та визначення необхідних сил та засобів,
необхідних для мінімізаціїї негативного впливу забруднення, яке було спричинене аварією на нафтовому
терміналі;
2. Визначення всіх необхідних людських, матеріальних та технічних ресурсів,які мають бути задіяні для
управління ризиком аварії;
3. Покращення співпраці між силами реагування та структурами матеріально-технічного та комунікаційного
забезпечення трьох країн дельти Дунаю;
4. Забезпечення координації всіх сил і засобів у випадку надзвичайної
ситуації в регіоні дельти Дунаю;
5. Відпрацювання питань управління інформаційними потоками щодо
прийняття рішень;
6. Відпрацювання сповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного походження в дельті Дунаю;
7. Встановлення та відпрацювання загальних процедур перетину
державних кордонів рятувальними підрозділами.
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ
Недостатня ефективність реагування на повідомлення про надзвичайну ситуацію
на національному рівні
Проблеми зі зв'язком на локальному рівні
Час для розгортання необхідних сил і засобів в умовах реальної надзвичайної
ситуації може бути набагато більшим за необхідний
Незадовільна взаємодія між компетентними органами на національному рівні
Необхідне підписання відповідних документів на міжнародному рівні (не гарантує
їх виконання)
Необхідне нарощування сил і засобів та їх матеріально-технічного забезпечення
Необхідне впровадження системи регулярних тестів (навчань), в тому числі і з
інформаційної компоненти (найменш витратна)
Необхідне проведення регулярних навчань на міжнародному рівні з метою
налагодження більш тісних (особистих) контактів
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- Заключна Робоча зустріч за проектом Дельта Дунаю (Румунія, Бухарест, 2015 р.).
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ
Підписання Спільної угоди про наміри
Завершення та підписання Спільного плану дій
Нарощування потенціалу та удосконалення сил реагування
та їх матеріально-технічного забезпечення
Впровадження регулярних навчань, включаючи навчання
з інформаційної компоненти

Впровадження регулярних навчань на міжнародному рівні
з метою встановлення більш тісних контактів
(в тому числі й персональних)
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

