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Інформаційний бюлетень, 3 видання

ругий квартал 2020 року показав, наскільки
важливими є готовність, до пом'якшення
наслідків і запобігання ризикам на Сході
України. Дійсно, поряд з реагуванням на
надзвичайну ситуацію, яка пов'язана з
COVID-19, і забезпеченням ефективного
виконання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я,
райони, розташовані
у промислово розвиненому
регіоні поблизу лінії зіткнення, як і раніше стикаються
із бойовою напруженістю, загрозами навколишньому
середовищу. Крім того, карантин, введений в Україні
після спалаху пандемії, короновірусу показав, що
неготовність і недостатні профілактичні заходи
посилюють негативний соціально-економічний вплив
на суспільство. Таким чином, ACTED продовжує тісно
співпрацювати з місцевою владою для підтримки
нагальних пріоритетів планування зниження ризиків в
районах, де проводилась дослідницька та аналітична
робота Ініціативами IMPACT в рамках Консорціуму із
зменшення ризиків.
У Попаснянському районі ACTED брала участь
в розробці двох планів щодо усунення виявлених
довгострокових ризиків. Перший, Аналіз діяльності ДП
"Первомайськ Вугілля", оцінка екологічного та соціально-економічного впливу». У плані представлено огляд
можливих ризиків, пов’язаних із працюючими шахтами,
надано відповідні рекомендації щодо запобігання та
усунення потенційної загрози. План було розроблено
за підтримки зовнішніх технічних консультантів, добре
знаючих контекст та існуючі ризики на Сході України.
Також проведено низку двосторонніх робочих груп з
місцевою владою. Наразі документ знаходиться на
розгляді Департаменту екології Луганської області.
Аналогічним чином проводяться робота над Планом
мінімізації наслідків шкідливого впливу при закритті
шахт ДП «Торецьквугілля».
Іншим прикладом зміцнення потенціалу у реагуванні
на надзвичайну ситуацію місцевої влади у сфері
планування є Ясинуватський район, де ACTED розробляє
План реагування у разі виникнення надзвичайних
ситуацій на відстійниках Авдіївського коксохімічного
заводу, який вважається дуже небезпечним з огляду на
його розмір і близькість до Лінії Зіткнення. Цей план
знаходиться на завершальній стадії погодження
з
районними та
обласною адміністрацією. План
заплановано завершити найближчим часом, після чого
буде проведено навчання.
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ПІДТРИМКА МІСЦЕВИХ ГРОМАД

езважаючи на обмежувальні
заходи у зв’язку з адаптивним
карантином,
Товариство
Червоного
Хреста
України
(ТЧХУ) продовжує інформаційну
роботу
щодо
дотримання
простих правил безпеки, які знижують ризик
інфікування COVID-19. У 24 населених пунктах
було розповсюджено 247 наборів інформаційних
матеріалів (плакати, буклети, листівки) щодо
профілактики COVID-19. link
Отримано перші результати з сімейного
планування та реагування на надзвичайні
ситуації через розроблену опитувальну онлайн
платформу у Kobo Toolbox і Google Class. Наразі
вже підготовлено 73 сімейних планів реагування
на надзвичайні ситуації, у складанні яких були
задіяні учні старших класів. Завдяки цьому
сім'ї тепер знають основні правила безпеки
та є краще підготовленими до надзвичайних
ситуацій.
Також продовжується робота польової
команди ТЧХУ за такими напрямкам як: перша
допомога, перша психологічна допомога, а
також попередження хімічних, біологічних,
радіологічних, ядерних та вибухових загроз
( анг. CBRN/E). Під час візитів до громад сіл
Кодема, Новолуганське, Відродження та міста
Світлодарськ, Бахмутського району, Донецької
області було розповсюджено інформаційні
буклети з надання першої допомоги (400 шт.),

першої психологічної допомоги (1200 шт.), та
попередження CBRN загроз (9000 шт.). Крім цього,
громада смт. Новгородське, Військово-цивільна
адміністрація (ВЦА) міста Торецьк отримала
набір з першої допомоги.
У контексті COVID-19 були переглянуті та
доповнені 2 раніше складених плани реагування
на надзвичайні ситуації у c. Кодема, Бахмутського
району та смт. Новгородське ВЦА м. Торецьк.
Для підвищення потенціалу готовності
до
надзвичайних
ситуацій
сільським
адміністраціям с. Кодема та смт. Новолуганське
було надано 2 набори для зниження ризиків
надзвичайних ситуацій у громадах та 2 набори
для шкіл.

РЕАГУВАННЯ НА КОРОНАВІРУС
В контексті пандемії COVID-19, ACTED взаємодіє
з місцевою владою для підтримки можливостей
планування та реагування на районному рівні.
Наприклад, після обговорення з Попаснянською
районною адміністрацією, буде розроблено план
готовності і реагування на COVID-19, спрямований
на організацію дій для запобігання подальшого
зараження,
мобілізацію
ресурсів
(фінансових,
технічних і обладнання) і налагодження сумісних дій
різних департаментів.
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ЗОНАЛЬНА ОЦІНКА
РИЗИКІВ (анг. ABRA)

ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ
СТОРІН ДО УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ

Зусиллями Ініціативи IMPACT розроблено
другу ABRA для міста Торецьк. ABRA аналізує
геопросторові дані щодо впливу небезпек та
вразливості громади для того, щоб оцінити
як природні, так і антропогенні ризики
для кожного населеного пункту в цьому
районі. Очікується, що цей аналіз будуть
використовувати громади та місцеві органи
влади як
основу
для розробки плану
управління ризиками, який вирішить питання
вразливості місцевих громад та потребу в
ефективному реагуванні на небезпеки. ABRA
розроблялась на субрегіональному рівні і
грунтуєтьсяякналокальних,такінаглобальних
даних, а також на супутникових знімках.
Більшість цих даних є у відкритому доступі
і постійно оновлюються. Крім цього, вони
можуть використовуватися під час проведення
аналізу для інших областей. ABRA також
слугуватиме демонстраційним інструментом
для виявлення природних, антропогенних
і екологічних ризиків на місцевому рівні.

Н
ОПЕРАТИВНА ОЦІНКА
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

ІMPACT продовжує роботу з підтримки
місцевих органів управління для ефективного
реагування
на
надзвичайні
ситуації.
Використовуючи супутникові, гідрологічні
та метеорологічні дані систем моніторингу
довкілля, ІMPACT розробив оперативні карти
прогнозу паводкової ситуації, а також карту
затоплених територій унаслідок дії паводка,
що стався у кінці червня 2020-го року у Західній
Україні. Карти були представлені Офісу ООН
з координації гуманітарних питань, ТЧХУ та
ДСНС України.
У відповідь на масштабну природну
пожежу, що виниклала 6 липня 2020-го року у
Новоайдарському районі Луганської області,
IMPACT розробила оперативну візуалізацію
даних про активні пожежі Супутникової
інформаційної системи про пожежі та
управління ресурсами (FIRMS). Карти були
використані Департаментом ДСНС у Луганській
області для виявлення зони, охопленої пожежою,
та моніторингу поширення вогню. Окрім цього,
IMPACT провела оцінку наслідків пожежі за
даними супутника Європейського космічного
агентства Sentinel-2, в рамках якої було виявлено
та обчислено загальну спалену площу, що
становила більше 5600 га лісу.
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езважаючи на всі карантинні
обмеження, введені в березні,
«Право
на
захист»
(R2P)
продовжувала
залучати
зацікавлені
сторони
до
подальших
обговорень
ризиків. Щоб зробити такі обговорення більш
ґрунтовними та продуктивними, R2P об'єднала
свої зусилля з технічними консультантами, які
добре обізнані у в ризиках, притаманних саме
Донбасу. Після консультацій R2P організувала
зустріч з Департаментом екологічної безпеки
МінЕкоЕнерго. Обговорення було зосереджено на
поліпшенні системи моніторингу ризиків та на
необхідних кроках у цьому напрямі.
В рамках співпраці з Державною службою
України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), R2P
зробила внесок у розгляд Проекту Порядку
функціонування системи
моніторингу і
прогнозування
надзвичайних
ситуацій.
В
результаті ДСНС були представлені пропозиції
по адаптації Проекту Порядку до принципів
Сендайської Рамкової Програми. Щоб продовжити
обговорення цієї теми, R2P збирається організувати
робочу зустріч з цього питання зі співробітниками
ДСНС влітку 2020 року. В той же час R2P уважно
стежить за
реформою децентралізації що
триває, та відстежує її вплив на управління в
сфері зменшення ризику катастроф, особливо на
місцевому, районному та регіональному рівнях.
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Так, у травні R2P провела декілька онлайн-зустрічей із об'єднаними територіальними
громадами у Донецькій області. Ґрунтуючись
на результатах цих зустрічей та виявлених
проблемах, R2P працює над правовими
рішеннями для поліпшення систем раннього
оповіщення на місцевому рівні.
З квітня 2020 року польова команда R2P провела
8 робочих зустрічей з представниками місцевої
влади в Донецькій і Луганській областях. У цих
дискусіях брали участь зацікавлені сторони,
включаючи представників департаменту з питань
цивільного захисту, працівників охорони здоров’я,
Державного пожежно-рятувального загону ДСНС,
а також представники об'єднаних територіальних
громад. Обговорювались ключові питання,
пов’язані з інформуванням громадськості,
плануванням реагування на надзвичайні
ситуації для протидії розповсюдженню COVID-19, роботою державних служб та місцевих
органів влади під час карантину та необхідності
захисту життєдіяльності громади. Ці консультації
є дуже цінними для розуміння реального рівня
готовності на випадок надзвичайних ситуацій
медичного характеру.
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