КОНСОРЦІУМ ЗІ ЗНИЖ ЕННЯ РИЗИК ІВ
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Інформаційний бюлетень, 4 видання

третьому кварталі 2020 року основна увага
приділялась наздоганянню незначних
затримок,
викликаних
адаптацією
програми до реагування на COVID-19.
Протягом останнього кварталу було
завершено декілька планів зменшення
наслідків, забезпечення готовності та реагування на
існуючі ризики. Ці плани охоплюють питання охорони
навколишнього середовища, зниження промислових
ризиків і спрямовані на вдосконалення систем зв'язку.
Значну увагу було приділено тісній співпраці з місцевими
органами влади з метою зменшення поширення COVID-19.
Для вирішення серйозних екологічних проблем в
зоні дії проекту - прифронтових районах і містах на
Донбасі, ACTED доопрацювала проект плану зниження
ризиків шахт "Первомайськ Вугілля" (Попаснянський
район), частково оснований на результатах дослідження
якості води. Більше того, план реагування на випадок
прориву захистної дамби відстійників Авдієвського
коксо-хімічного комбінату (в Ясиноватському районі)
був доопрацьований та апробований за допомогою
моделювання, до якого залучилися усі зацікавлені
сторони, які брали б участь у потенційному
реагуванні. Що стосується промислових ризиків, то
після інтенсивної співпраці з місцевими органами
влади у 2019 році був розроблений план зменшення
кількості ртуті (Стандартний порядок експлуатації)
офіційно затверджений Попаснянським районом.
Виконання плану буде підтримано протягом останнього
кварталу проекту шляхом моніторингу
наявності
ртуті, щоб вчасно провести очищення території.
У тісній співпраці з ВЦА м.Торецьк , ACTED підтримала
встановлення Системи масового оповіщення та
інформування населення (MPAIS), діяльність якої буде
ґрунтуватися на багатоетапному плані, розробленому
спільно АСТED і ВЦА м. Торецьк. Реалізація першого
етапу цього плану була частково охоплена даним
проектом, за фінансових внесків ВЦА м. Торецьк та
обласних органів влади: обладнання вже встановлено.
Паралельно з установкою, ACTED підтримав розробку
стратегії трансляції аварійних, та інформаційних
повідомлень, яка буде використовуватися місцевим
підрозділом цивільного захисту при використанні MPAIS.
Більше того, для презентації результатів програми
та обговорення подальших кроків Консорціуму та
інших зацікавлених сторін щодо DRR в Україні до
кінця 2020 року відбудеться друга щорічна конференція
з питань промислових та екологічних ризиків.
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ПІДТРИМКА МІСЦЕВИХ ГРОМАД

1 липня по 30 вересня Товариство
Червоного Хреста України (ТЧХУ)
проводило інформаційні, навчальні та
комунікаційні заходи для зменшення
ризиків у разі надзвичайних ситуацій у
25 населених пунктах Східної України.
Проведено 8 одноденних тренінгів для громад
Донецької області, в яких взяли участь 74 учасники.
Під час заходу було розповсюджено 11 комплектів
для зменшення небезпеки лих для використання
населеними пунктами, а також 11 комплектів для
шкіл (4 у м. Бахмут, 2 у м.Ясинувата, 14 у ВЦА м.
Торецьк Донецької області, 2 у Попаснянському
районі Луганської області). Крім того, ТЧХУ
працювало над інформуванням громадськості
про хімічні, біологічні та радіаційні загрози: було
поширено 30 000 інформаційних буклетів.
Також ТЧХУ провело заняття з підготовки
планів реагування для сімей у разі надзвичайних
ситуацій у школах ВЦА м. Торецьк Донецької
області та Попаснянського району Луганської
області. У ньому взяли участь понад 600 учнів від
8 до 11 класів.
У селі Кодема Бахмутського району було
встановлено стенд з інформацією про хімічні
загрози і додатковою інформацією, яка може
бути корисна для населення в разі надзвичайних
ситуацій.

У 12 населених пунктах Бахмутського,
Ясинуватського району, ВЦА м. Торецьк, Донецької
області, ТЧХУ провело 5 тренінгів з надання першої
медичної допомоги, за участю 36 учасників, та
11 тренінгів з надання першої психологічної
допомоги, за участю 106 учасників.
Також у цих населених пунктах було роздано
5 аптечок та 9 наборів першої психологічної
допомоги. Крім того, було передано 1000
інформаційних матеріалів про першу допомогу
та 5000 інформаційних матеріалів про першу
психологічну допомогу.

РЕАГУВАННЯ НА КОРОНАВІРУС
Після обговорень з місцевою владою в Попаснянському
районі щодо їх поточного потенціалу реагування, ACTED
розробив план підготовки та реагування на COVID-19,
за участі підрозділів охорони здоров'я та цивільного
захисту. Цей план спрамований на забезпечення
координції зусиль з протидії поширенню захворювання
та регулярний моніторинг доступу до ресурсів,
необхідних для боротьби з COVID-19, та заохочує
підготовку стандартних оперативних процедур для
підтримки управління ситуацією та обмеження ризиків
зараження.План був протестований за допомогою
моделювання за участі усіх зацікавлених сторін.
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ЗОНАЛЬНА ОЦІНКА
РИЗИКІВ (АНГ. ABRA)
З серпня IMPACT Initiatives провели
три завершальні зональні оцінки ризиків
(ABRA) ще для 3 районів, розташованих
поблизу лінії розмежування; а саме
для Бахмутського, Ясинуватського та
Волновахського районів.
Результати ABRA були представлені
місцевим органам влади, включаючи
представників
відділу цивільного
захисту районної адміністрації та
районних підрозділів Державної служби
України з надзвичайних ситуацій.
Зустрічі відбулись у м. Попасна, м.Бахмут,
м.Очеретино (Ясинуватський район) та
ВЦА м.Торецьк 29 вересня та 6-7 жовтня
2020 року.
Кожна АBRA містить понад 25 карт
потенційних техногенних і природних
ризиків у регіоні, а також вразливості
інфраструктури
водопостачання
та енергозабезпечення до впливу
конфлікту. Для оцінки потенційного
впливу небезпечних речовин від об'єктів
критичної інфраструктури на здоров'я
людей та довкілля використовувався
довідник «Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) 2.0». У залежності від
типу виробництва та речовин, які можуть
знаходитися на промисловому об’єкті,
визначалася
відстань
потенційного
поширення забруднення (км) для
низьких і високих концентрацій речовин
(кг).
Наведена вище карта взята з однієї
з ABRA і показує області потенційного
впливу видобутку руди на здоров'я
людини, ґрунт і річки. Ця інформація
допомогла підвищити обізнаність про
реальні ризики на місцевому рівні і була
спрямова на нарощування потенціалу
громад у боротьбі з небезпечними
явищами.

ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ
СТОРІН ДО УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ

Н
ШВИДКЕ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Протягом літа і осені цього року на Східній Україні сталося декілька
масштабних лісових пожеж. Це обумовлено декількома факторами,
включаючи посуху, кліматичну аномалію, пожежонебезпечну погоду і
значні лісові ділянки для горіння на півночі Луганської області. Близькість
до лінії розмежування посилює небезпеку лісових пожеж, підвищуючи
ймовірність загоряння у результаті триваючого конфлікту.
Крім карт, розроблених у відповідь на лісові пожежі, які почалися 30
вересня 2020 року, команда IMPACT розробила набір карт таких як карта
індексу пожежної погоди, показана нижче, на основі даних Служби
управління надзвичайними ситуаціями імені Коперника та Європейського
Космічного Агентства. Вони також надали консультації управлінню
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області
(ДСНС) щодо використання даних супутникового моніторингу. Це мало
на меті підкреслити важливість систем раннього попередження для
моніторингу стихійних лих.
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изка
питань,
пов'язаних
з
екологічними/промисловими
ризиками, залишається предметом
активних дискусій між R2P та
ключовими
зацікавленими
сторонами на національному рівні.
Зокрема, проблеми, пов'язані з Сендайcькими
пріорітетами, обговорювались з Міністерством
захисту довкілля та природних ресурсів України.
Після консультацій Міністерство дало позитивні
відгуки про аналітичну доповідь щодо законодавчої
бази про екологічні/промислові ризики, що була
підготовлена R2P.
Крім того, з ДСНС були обговорені питання
правового регулювання моніторингу надзвичайних
ситуацій. Ще одна важлива тема, яка була обговорена
з експертами ДСНС, стосувалася нормативної бази
щодо промислової безпеки.
Так, у липні R2P провела робочу зустріч з
представником ДСНС, відповідальним за моніторинг
надзвичайних ситуацій та подальше звітування
до Системи ООН з обліку катастроф (UN DesInventar) у рамках системи звітності Сендайської
програми. Метою зустрічі було обговорення двох
проектів нормативно-правових актів, що стосуються
моніторингу надзвичайних ситуацій:
•Проекту "Порядку функціонування системи
моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій»;
•Проекту
"Регламенту
взаємодії
суб’єктів
моніторингу,
спостереження,
лабораторного
контролю і прогнозування надзвичайних ситуацій".
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Паралельно, вже кілька років, із помітним
збільшенням
темпів
цього
року,
реформа
децентралізації надає додаткові повноваження
та обов'язки об'єднаним громадам, в тому числі
у сфері цивільного захисту. Водночас цей процес
супроводжується новими викликами, пов’язаними
головним чином зі створенням ефективної системи
цивільного захисту на місцевому рівні, включаючи
системи масового та громадського оповіщення
(MPAIS). Тому, паралельно із адвокаційною
діяльністю на національному рівні, R2P продовжує
обговорення на місцевому рівні, щоб сприяти
розробці можливих рішень для громад. Так, у серпні
R2P провела двосторонню зустріч з Навчально-методичним центром ДСНС у Костянтинівці для
обговорення перспектив використання міжнародно
визнаних рішень у галузі MPAIS. Дискусія була
зосереджена на можливості адаптації найкращих
міжнародних практик до українського контексту.
Крім того, для більш широкого погляду на питання
цивільного захисту у контексті децентралізації,
R2P тісно співпрацює із зацікавленими сторонами
на районному рівні. У серпні R2P організував
багатосторонню зустріч із Бахмутською районною
державною адміністрацією та ACTED, щоб
обговорити ключові проблеми, викликані реформою
децентралізації та зміною меж районів.
Щоб представити висновки правового аналізу
R2P, а також результати діяльності Консорціуму, R2P
підготувала Білу Книгу з питань зменшення ризиків
катастроф та цивільного захисту. Ця Біла Книга буде
представлена ключовим зацікавленим сторонам
через низку інформаційних заходів, які незабаром
відбудуться на районному та національному рівнях.
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