Управління
надзвичайними
ситуаціями
Завдяки сучасному обладнанню та
ноу-хау українські спеціалісти з протидії
надзвичайним ситуаціям надають
ефективний захист населенню
Виклик:
Брак захисту в надзвичайних ситуаціях
З початку 2014 року мешканці Східної України потерпають від
збройного конфлікту між ЗСУ та проросійськими сепаратистами.
Майже чотири мільйони українців постраждали від конфлікту;
понад 1,5 млн переїхали як внутрішньо переміщені особи до інших
регіонів країни.
Українські міста та громади приймали і продовжують приймати та
піклуватися про переміщених осіб. Проте базові державні послуги
із захисту та допомоги населенню в екстрених ситуаціях, за які
відповідають Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(ДСНС України) і Товариство Червоного Хреста України, не могли
надаватися на належному рівні. Фінансові обмеження, недосконалі
організаційні структури, застаріле та дефектне обладнання часто
унеможливлювали оперативність ефективного реагування на події
й ліквідації наслідків, що збільшувало кількість жертв. Крім того,
рятувальники наражалися на високий ризик через недостатність або
відсутність засобів захисту, таких як шоломи, чоботи чи респіратори.
Також проблемою була застарілість будівель і недосконалість
системи управління надзвичайними ситуаціями: на початку кризи
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на сході, наприклад, процеси закупівлі, зберігання та розподілу
гуманітарної допомоги були такими ж важкими, як забезпечення
водопостачанням та електропостачанням в місцях розміщення ВПО.

Наш підхід:
Підготовка служб з протидії надзвичайним
ситуаціям
У 2015 році Уряд Німеччини розпочав проект «Ініціативи
інфраструктурної програми для України» (IIPU), щоб допомогти
містам та громадам Східної України справлятися з наслідками
конфлікту. В рамках цієї програми GIZ допомагає спеціалістам з
протидії надзвичайним ситуаціям, особливо в Києві, Харківській,
Дніпропетровській та Запорізькій областях, на підконтрольних
Україні територіях Луганської та Донецької областей. У цих районах
як ВПО, так і місцеве населення отримують підтримку ДСНС та
Товариства Червоного Хреста України.
Українські рятувальники проходять технічну підготовку у німецьких
фахівців

Управління надзвичайними ситуаціями в Україні має
величезний потенціал завдяки ефективності та стресостійкості
персоналу. За допомогою німецьких пожежників і спеціалістів
Федерального управління захисту населення та допомоги при
катастрофах GIZ організовує для них навчання сучасним методам
порятунку, використання нового обладнання та тренування
собак-рятувальників. Німецькі тренери разом з українськими
партнерами створюють нові дієві структури, аби прискорити
процеси децентралізації управління надзвичайними ситуаціями:
наприклад, на основі міжнародних стандартів вибудовуються
процеси співпраці з добровольцями. GIZ також забезчує
службу з надзвичайних ситуацій машинами швидкої допомоги,
аварійно-рятувальними машинами та тисячами одиниць нового
спорядження. Ці додаткові ресурси підвищують ефективність
управління надзвичайними ситуаціями, отже, і кращий захист
усього населення.

Тренінг німецької компанії Draeger з професійного використання дихальних
масок

Наші результати:
Значне зменшення кількості жертв

Спеціалісти ДСНС тренуються на спеціально обладнаних транспортних
засобах

За перші два роки реалізації проекту майже 150 підрозділів ДСНС
України у 120 громадах забезпечені новим спорядженням: ДСНС
передано 2000 одиниць засобів захисту дихання, 5500 повнолицьових
масок, 3500 комплектів захисного протипожежного спецодягу, 250 км
пожежних рукавів, 50 водних насосів, 12 потужних машин швидкої
допомоги та 1500 пар захисних рукавиць чобіт та шоломів. Тепер
робота понад 5000 рятувальників буде безпечнішою та ефективнішою.
Завдяки участі у тренінгах, семінарах, навчальних поїздках близько
700 спеціалістів дізналися більше про пошуки жертв, використання
собак для порятунку та терапії або порятунку з висоти. Впровадження
інноваційних підходів на кшталт концепції «швидкого реагування» для
допомоги жертвам ДТП розширює діапазон партнерства. Переваги
для населення є очевидними: ВПО та мешканці приймаючих громад
отримали більш широкий доступ до невідкладної медичної допомоги;
число жертв пожеж вже зменшено майже на 30 відсотків.
Підтримка GIZ: через національні і міжнародні неурядові організації
GIZ забезпечила тимчасовим житлом, продуктами харчування,
товарами першої необхідності близько 30 000 ВПО. Партнери GIZ
також подбали про водопостачання, транспортування, аварійне
електропостачання. Люди похилого віку з обмеженими фізичними
можливостями були забезпечені милицями та інвалідними візками.

Сергій Якушин: «Зараз ми можемо виконувати свою роботу на професійному рівні»
У серпні 2017 року в Харкові відкрилася відремонтована Державна
пожежно-рятувальна частина. Тут працюють 40 пожежників,
які відповідають за безпеку 75 000 жителів у місті та прилеглих
районах. Принаймні дев’ять з них чергують одночасно.
У новому операційному центрі, з сучасною автомайстернею та
новозбудованою тренувальною баштою, вони можуть працювати
ефективніше. Новий дах та енергозберігаюча система опалення
зменшать експлуатаційні витрати на 80 відсотків. Сергій Якушин,
командир пожежно-рятувальної частини, розповідає про переваги:

«Сьогодні ми отримали новий захисний спецодяг, шоломи та
чоботи. Вони мають важливе значення для нашої роботи та
дозволяють оперативно й ефективно ліквідовувати пожежі.
Ця пожежна частина була побудована в 70-х роках і вже не
задовольняла наші потреби. Зараз, після реконструкції, ми
можемо швидше реагувати на екстрені дзвінки та виконувати
свою роботу на професійному рівні».
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