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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Нормативно‐правова база організації цивільного захисту
Положення про об'єктову ланку територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Херсонського політехнічного колледжу
Одеського національного політехнічного університету (далі – Положення)
розроблено на підставі Кодексу цивільного захисту України №5403 від 2
жовтня 2012 року, Постанови Уряду України від09.01.2014р. №11 «Положення
про єдину державну систему цивільного захисту» у відповідності з вимогами
Наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009р. №814 «Про
Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру».
Положення визначає організаційні засади, завдання, склад сил і засобів,
порядок функціонування об'єктової ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту (запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру)
Херсонського

політехнічного

коледжу

Одеського

національного

політехнічного університету (далі – об'єктової ланки).

1.2 Терміни, визначення та скорочення
Наведені нижче терміни та скорочення у цьому Положенні вживаються у
наступному значенні:
Функціональна підсистема «Освіта і наука України» єдиної державної
системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і
природного характеру (далі‐Функціональна підсистема) ‐ складова частина
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єдиної державної системи цивільного захисту України, створюється на базі
Міністерства освіти і науки України, включає його регіональні та місцеві
структурні підрозділи, підпорядковані вищі навчальні заклади, державні
підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами
цивільного захисту, які здійснюють в межах своєї компетенції забезпечення
техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи щодо
запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, природного, екологічного
та воєнного характеру (далі ‐ надзвичайні ситуації) і реагування у разі їх
виникнення з метою захисту учасників навчально‐виховного процесу і
працівників галузі, зменшення матеріальних втрат; за сутністю діяльності ‐
виховує в учасників навчально‐виховного процесу і працівників галузі морально
‐ психологічні якості свідомого і обов’язкового виконання правил і норм
безпечної поведінки в повсякденному житті і в умовах надзвичайних ситуацій,
навчає їх грамотних діях під час виконання заходів цивільного захисту, безпеки
життєдіяльності людини, захисту здоров’я і життя дітей;
Потенційно небезпечний об’єкт ‐ об’єкт, на якому використовуються,
виготовляються,

переробляються,

зберігаються

або

транспортуються

небезпечні радіоактивні, пожежо ‐, вибухо ‐, хімічно небезпечні речовини та
біологічні препарати, а також гідротехнічні і транспортні засоби та інші об’єкти,
що створюють реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації;
Потенційно‐небезпечні заходи – заходи (покази озброєння і військової
техніки, паради, тренування, навчання), які проводяться в умовах присутності
цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і
військової техніки, що створюють загрозу виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та екологічного характеру;
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Зона можливого ураження ‐ територія, на якій унаслідок виникнення
надзвичайної ситуації виникає загроза здоров’ю або життю людей та
заподіяння матеріальних втрат;
Зона надзвичайної ситуації(НС) – окрема територія, де склалася
надзвичайна ситуація техногенного, природного, екологічного та воєнного
характеру;
Цивільний

захист(ЦЗ)

України

є

державною

системою

органів

управління, сил і засобів, що створюються для організації і забезпечення
захисту населення і територій від негативних наслідків впливу вражаючих
факторів надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного
характеру.
Безпека життєдіяльності(БЖД) людини ‐ така характеристика умов
існування

людини

в

певному

місці

її

перебування,

що

відображає

збалансованість між діями чинників, які загрожують життю людини, та
чинників, які запобігають негативним наслідкам дій таких загроз. Це ‐ комплекс
постійно діючих адміністративно‐організаційних заходів та відповідним чином
підготовленого людського контингенту, що зумовлюють збереження здоров’я і
життя людини як в повсякденній діяльності, так і в умовах надзвичайної ситуації
через дотримання учасниками заходів правил і норм самозахисту. Метою
освіти з питань безпеки життєдіяльності людини є підготовка особи до активної
участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя в суспільстві, яке
динамічно змінюється;
Надзвичайна ситуація(НС) ‐ порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою,
стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епофіотією, великою пожежею,
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застосуванням засобів ураження або іншим чинником, що призвели (можуть
призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат;
Аварійно‐рятувальна служба ‐ сукупність організаційно об’єднаних
органів управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків,
проведення пошукових, аварійно ‐ рятувальних та інших невідкладних робіт;
Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила
загибель людей чи створює на об’єкті або території загрозу життю і здоров’ю
людей або шкоди довкіллю та призводить до руйнування будівель, споруд,
обладнання

і

транспортних

засобів,

порушення

навчально‐виховного,

виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;
Катастрофа – велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить
до тяжких наслідків;
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій ‐ підготовка та
реалізація

комплексу

правових,

соціально‐економічних,

політичних,

організаційно‐технічних, санітарно‐гігієнічних та інших заходів, спрямованих на
регулювання технічної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику,
завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі
даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо
можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у
надзвичайну ситуацію або пом’якшення можливих наслідків. Крім того, змістом
запобігання надзвичайним ситуаціям галузі освіти і науки є постійно і
ефективно діюча навчально‐виховна система, спрямована на забезпечення
мінімізації, а то і виключення впливу факторів ураження надзвичайних ситуацій
на учасників навчально‐виховного процесу і працівників галузі;
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Реагування на надзвичайні ситуації ‐ скоординовані дії структурних
підрозділів Функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту України щодо реалізації Планів дій (Планів реагування), уточнених в
умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації з метою надання
невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров’ю
людей;
Сили і засоби цивільного захисту Функціональної підсистеми ‐ наглядові
органи та інформаційні бази структурних підрозділів, позаштатні спеціалізовані
(невоєнізовані) формування і служби з їх оснащенням, призначені або залучені
для виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
Комісії з надзвичайних ситуацій ‐ комісії з питань техногенно‐екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій центрального апарату Міністерства освіти і
науки України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих
органів рад, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій;
Аварійно ‐ рятувальна служба функціональної підсистеми ‐ позаштатні
спеціалізовані (невоєнізовані) формування центрального апарату і структурних
підрозділів галузі освіти, призначені для організації та здійснення в межах їх
компетенції заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
Оповіщення ‐ доведення сигналів і повідомлень органів цивільного
захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і
населення;
Система оповіщення цивільного захисту ‐ комплекс організаційно‐
технічних заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури засобів
та каналів зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та
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інформації з питань цивільного захисту до центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення;
Підготовка посадових осіб цивільного захисту галузі ‐ це здобуття
достатніх знань, умінь і навичок кваліфікації, що забезпечує ефективне
виконання функціональних завдань у заходах запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації;
Перепідготовка посадових осіб цивільного захисту галузі ‐ це одержання
нової кваліфікації на базі раніше засвоєної програми підготовки, яке не веде до
підвищення кваліфікації;
Підвищення кваліфікації посадових осіб цивільного захисту галузі ‐ це
систематичне вдосконалення, розширення та оновлення їхніх знань, умінь і
навичок у сфері цивільного захисту;
Функціональне навчання осіб керівного складу цивільного захисту ‐ це
форма підвищення кваліфікації цільового призначення, що забезпечує
своєчасне і систематичне оновлення, поглиблення спеціальних знань, умінь та
навичок, необхідних для виконання певних функцій щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у
сфері цивільного захисту.

1.3 Мета об’єктової ланки
Основною метою створення об'єктової ланки є забезпечення реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту у Херсонському політехнічному
коледжі Одеського національного політехнічного університету.
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1.4 Завдання об’єктової ланки
Основними завданнями об'єктової ланки є:
– реалізація в коледжі державної політики у сфері цивільного захисту
життя та здоров'я населення, територій, матеріальних та культурних цінностей
від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру;
– запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, з цією метою
розроблення і впровадження в коледжі запобіжних організаційно‐технічних і
спеціальних заходів;
– забезпечення постійної готовності органів управління, сил та засобів
цивільного захисту коледжу до реагування на надзвичайні ситуації;
– організація управління, оповіщення, зв'язку, взаємодії та інформаційно‐
аналітичного забезпечення в умовах загрози і виникнення надзвичайних
ситуацій
– участь у проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, організації життєзабезпечення постраждалого
населення, всебічного забезпечення заходів цивільного захисту;
– планування і здійснення евакуаційних заходів;
– організація взаємодії органів управління і сил ЦЗ (ЦО) коледжу з
службами і формуваннями центрального і територіального підпорядкування у
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;
– планування укриття працівників і студентів коледжу, контроль за
технічним станом підвальних приміщень і підготовка їх до використання, як
колективних засобів захисту;
– накопичення засобів цивільного захисту у відповідності з нормами
забезпечення працівників, студентів і особового складу невоєнізованих
формувань, створення належних умов для їх зберігання;
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– підготовка керівного, командно‐начальницького складу, фахівців ЦЗ
(ЦО), особового складу невоєнізованих формувань, працівників і студентів з
питань цивільного захисту;
– підтримання в постійній готовності до дій за призначенням сил та
засобів, залучених до мережі спостереження і лабораторного контролю.

1.5 Призначення об’єктової ланки
Об'єктова ланка об'єднує органи управління з питань цивільного захисту,
сили та засоби служб і структурних підрозділів, які призначені для вирішення
завдань захисту працівників, студентів і об'єктів коледжу від надзвичайних
ситуацій, систему управління, зв'язку, оповіщення, взаємодії та інформаційно‐
аналітичного забезпечення.

1.6 Місце об’єктової ланки в територіальній та функціональній системі
єдиної державної системи цивільного захисту
Об'єктова ланка є складовою частиною Суворовської районної ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за
територіальним

принципом

підпорядкування

та

складовою

частиною

функціональної підсистеми “Освіта і наука України” єдиної державної системи
цивільного захисту за функціональним принципом підпорядкування.
Завдання, організаційна структура та порядок діяльності об'єктової ланки
визначаються у цьому Положенні.

1.7 Призначення органів управління об’єктової ланки
Органи управління, сили та засоби об'єктової ланки призначені для
захисту працівників, студентів і об'єктів коледжу від надзвичайних ситуацій та
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безпосередньо вирішують завдання з нагляду та контролю за станом
природного середовища, екологічної обстановки, запобігання надзвичайним
ситуаціям, захисту життя і здоров'я працівників та студентів, забезпечення
навчально‐виховного процесу і сталого функціонування об'єктів коледжу.

2 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТОВОЇ ЛАНКИ

2.1 Органи управління об'єктової ланки
Керівником об'єктової ланки є начальник Цивільного захисту директор
коледжу. Керівнику об'єктової ланки підпорядковується органи управління з
питань цивільного захисту (цивільної оборони):
– постійний орган управління – штаб Цивільного захисту коледжу;
– координуючий орган управління – постійна комісія з питань
надзвичайних ситуацій коледжу;
– орган управління з питань планування і проведення евакуаційних
заходів евакуаційна комісія коледжу.

2.2 Постійний орган управління об'єктової ланки‐штаб Цивільного захисту
коледжу
Постійним органом управління об'єктової ланки є штаб Цивільного
захисту коледжу.
В режимі повсякденної діяльності об'єктової ланки штаб Цивільного
захисту

коледжу

діє

у

відповідності

з

керівними

документами,

які

регламентують його діяльність, цим Положенням. Очолює штаб Цивільного
захисту коледжу заступник начальника ЦЗ начальник штабу ЦЗ, який
призначається наказом директора коледжу. Основним завданням штабу ЦЗ (
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коледжу є організація підготовки органів управління, сил ЦЗ і структурних
підрозділів коледжу до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій.
В режимі надзвичайної ситуації (НС) рішенням начальника ЦЗ
– директора коледжу створюється штаб з ліквідації НС, до складу якого
залучаються посадові особи штабу ЦЗ коледжу. Основним завданням штабу з
ліквідації НС є безпосередня організація заходів, пов'язаних з реагуванням на
НС або на загрозу її виникнення, керівництво рятувальними та іншими
невідкладними роботами з ліквідації НС.
Організаційні засади, завдання і порядок роботи штабу ЦЗ коледжу‐штабу
з ліквідації НС об'єктового рівня визначені у відповідному Положенні,
персональний склад затверджується наказом ректора. У своїй діяльності штаб
взаємодіє з координуючим органом управління об'єктової ланки – постійною
комісією з питань надзвичайних ситуацій коледжу.

2.3 Комісія з питань надзвичайних ситуацій коледжу
Постійна комісія з питань надзвичайних ситуацій коледжу є постійно
діючим органом, який координує діяльність структурних підрозділів коледжу,
пов'язану з безпекою та захистом працівників і студентів, реагуванням на
надзвичайні

ситуації

техногенного,

природного

і

воєнного

характеру.

Положення про постійну комісію з питань надзвичайних ситуацій та її
персональний склад затверджуються наказом директора коледжу. Очолює
комісію заступник директора з навчальної роботи .
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2.4 Евакуаційна комісія
Органом управління з питань планування і проведення евакуаційних
заходів є евакуаційна комісія, яка у своїй діяльності керується відповідним
Положенням. Положення про евакуаційну комісію та її персональний склад
затверджуються наказом директора коледжу. Очолює комісію заступник
директора з ГОВР.

2.5 Повсякденна діяльність об’єктової ланки
Органи управління об'єктової ланки здійснюють повсякденну діяльність з
залученням оперативно‐чергової служби коледжу, технічних засобів системи
управління оповіщення, зв'язку, взаємодії та інформаційно‐аналітичного
забезпечення.

3 СИЛИ І ЗАСОБИ ОБ'ЄКТОВОЇ ЛАНКИ

3.1 Склад сил і засобів об'єктової ланки
До складу сил і засобів об'єктової ланки входять сили і засоби служб
Цивільного захисту , формувань Цивільного захисту, які створені згідно з
наказом директора коледжу, оперативно‐чергової служби і структурних
підрозділів, технічні засоби системи управління, оповіщення, зв'язку, взаємодії
та інформаційно‐аналітичного забезпечення.

3.2 Формування Цивільного захисту
В коледжі створені формування Цивільного захисту :
‐ ланка оповіщення і зв’язку;
‐ аварійно‐технічна ланка;
14
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‐ група охорони громадського порядку;
‐ ланка пожежного захисту;
‐ санітарна ланка;
‐ пост радіаційного і хімічного спостереження.

3.3 Начальники служб Цивільного захисту
Начальники служб Цивільного захисту коледжу входять до складу
постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій і координують підготовку до
дій за призначенням формувань ЦЗ : рятувальної групи, формувань медичного
захисту

,

формувань

пожежного

захисту,

радіаційного

та

хімічного

спостереження, ланки зв'язку, групи охорони громадського порядку.

3.4 Інформаційне забезпечення функціонування об'єктової ланки
Інформаційне

забезпечення

функціонування

об'єктової

ланки

здійснюється з залученням системи управління, оповіщення, зв'язку, взаємодії
та інформаційно‐аналітичного забезпечення.
Завдання, порядок функціонування, склад сил і засобів системи
інформаційного забезпечення заходів об'єктової ланки регламентуються
окремим Положенням, яке затверджено наказом директора коледжу.

4 РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄКТОВОЇ ЛАНКИ

4.1 Режими функціонування районної ланки
Залежно

від

існуючої

або

прогнозованої

обстановки,

масштабу

надзвичайної ситуації, в межах території району, за наказом голови
Адміністрації Суворвського району Херсонської міської ради, встановлюються
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режими функціонування районної ланки (до складу якої входить об'єктова
ланка коледжу):
4.1.1 Режим повсякденної діяльності – при нормальній виробничо‐
промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній,
гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці;
4.1.2 Режим підвищенної готовності – при істотному погіршенні
виробничо‐промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріоло‐гічної),
сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки з одержанням
прогнозованої інформації щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації;
4.1.3 Режим надзвичайної ситуації – при реальній загрозі виникнення
надзвичайної ситуації (НС) та реагуванні на НС і ліквідації її наслідків;
4.1.4 Режим надзвичайного стану – запроваджується відповідно довимог
Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”;
4.1.5 Режим воєнного стану ‐ запроваджується відповідно до вимог
Закону України “Про правовий режим воєнного стану”.

4.2 Основні заходи, що реалізуються об'єктової ланкою
4.2.1 У режимі повсякденної діяльності:
– здійснення постійного моніторингу стану довкілля, екологічної
обстановки, розвиток систем аналізу і прогнозування, оповіщення і зв'язку,
інформаційно‐аналітичного

забезпечення,

контролю

за

радіоактивним

забрудненням, хімічним зараженням, підтримання у постійній готовності сил і
засобів, залучених до мережі спостереження лабораторного контролю;
– прогнозування надзвичайних ситуацій, можливих на об'єктах коледжу і
прилеглих територіях, розроблення та впровадження заходів, спрямованих на
запобігання надзвичайним ситуаціям, зниження ризику їх виникнення і
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зменшення можливих матеріальних втрат;
– організація захисту працівників і студентів, забезпечення навчально‐
виховного процесу і сталого функціонування об'єктів коледжу в умовах загрози
та виникнення надзвичайних ситуацій;
– забезпечення готовності органів управління, сил і засобів цивільного
захисту коледжу до реагування на надзвичайні ситуації, можливі на об'єктах
коледжу і прилеглих територіях, організація взаємодії з органами управління і
силами цивільного захисту територіального підпорядкування;
–

організація

підготовки

(перепідготовки)

керівного,

командно‐

начальницького складу, фахівців цивільного захисту до дій за призначенням,
навчання працівників і студентів способам захисту у надзвичайних ситуаціях;
– планування укриття працівників і студентів коледжу, контроль за
технічним станом підвальних приміщень і підготовка їх до використання, як
колективних засобів захисту;
– планування евакуаційних заходів і забезпечення підготовки та постійної
готовності евакуаційної комісії коледжу до дій за призначенням;
– організація оповіщення працівників і студентів про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій, постійне і достовірне інформування про
наявну обстановку і заходи цивільного захисту ;
– виконання законодавчих та нормативно‐правових актів, дотримання
норм і стандартів у сфері цивільного захисту;
– забезпечення повсякденної діяльності штабу Цивільного захисту і
постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій, утримання пунктів управління
начальника Цивільного захисту коледжу;
–

забезпечення

індивідуального
17
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табельним майном відповідно до норм оснащення, створення належних умов
для зберігання і оновлення засобів цивільного захисту.
4.2.2 У режимі підвищенної готовності:
– уточнення наявної і прогнозованої обстановки щодо можливого
виникнення надзвичайної ситуації;
– надання оперативної допомоги структурним підрозділам коледжу з
питань дій у несприятливих або кризових ситуаціях;
– приведення у стан підвищенної готовності органів управління, сил та
засобів Цивільного захисту коледжу, уточнення їх дій в умовах прогнозованої
надзвичайної ситуації;
– виявлення причин погіршення обстановки на об'єктах або у зонах
відповідальності коледжу, розроблення та вжиття невідкладних заходів щодо її
нормалізації, підготовка пропозицій до органів управління районною ланкою;
– посилення спостереження і контролю за станом довкілля у зонах
відповідальності коледжу, прогнозування подальшого розвитку обстановки,
розроблення і впровадження комплексних заходів щодо захисту працівників,
студентів і об'єктів коледжу від вражаючих чинників можливої надзвичайної
ситуації;
– запровадження цілодобового чергування посадових осіб органів
управління з питань цивільного захисту (цивільної оборони) коледжу;
– уточнення завдань і персонального складу штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації об'єктового рівня;
– своєчасне інформування працівників і студентів коледжу про наявну
обстановку, порядок їх дій та вжиті заходи.
4.2.3 У режимі надзвичайної ситуації:
– оповіщення і приведення в готовність органів управління і сил
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Цивільного захисту коледжу, визначення межі території, на який виникла
надзвичайна ситуація, організація взаємодії з органами управління і
формуваннями районної ланки;
– інформування працівників і студентів коледжу про надзвичайну
ситуацію та порядок дій в умовах наявної обстановки;
– організація захисту працівників, студентів і об'єктів коледжу в умовах
надзвичайної ситуації;
– участь у проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, організації життєзабез‐печення постраждалих і
всебічного забезпечення заходів цивільного захисту;
– здійснення постійного контролю за станом довкілля в зоні надзвичайної
ситуації, надання оперативної інформації до органів управління територіальної і
функціональної підсистем єдиної державної системи цивільного захисту.
4.2.4 У режимі надзвичайного стану ‐ здійснення заходів відповід‐ но до
вимог Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”.
4.2.5 У режимі воєнного стану ‐ здійснення заходів відповідно до вимог
Закону України “Про правовий режим воєнного стану” та Плану цивільного
захисту (цивільної оборони) коледжу у особливий період.

5 ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТОВОЇ ЛАНКИ

5.1 Нормативна база
Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно з вимогами
“Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2003р. №415 та “Порядку
створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації
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надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2001р., в
коледжі створюється об'єктовий резерв фінансових і матеріальних ресурсів.

5.2 Фінансування заходів об'єктової ланки
Фінансування заходів об'єктової ланки здійснюється за рахунок коштів
коледжу.

5.3 Порядок залучення додаткових фінансів
У разі необхідності залучення матеріальних та фінансових ресурсів для
ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, постійна комісія з питань
надзвичайних ситуацій коледжу порушує питання про залучення резервів
функціональної

і

територіальної

підсистем

єдиної

державної

системи

цивільного захисту.

6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ОБ'ЄКТОВОЇ ЛАНКИ

6.1 Планування заходів з запобігання надзвичайним ситуаціям
Планування заходів з запобігання надзвичайним ситуаціям (НС),
зменшення (мінімізації) можливих наслідків здійснюється в коледжі з
урахуванням вірогідності і прогнозованих ризиків виникнення НС та можливих
масштабів їх наслідків, аналітичного опрацювання інформації про можливі в
регіоні надзвичайні ситуації. На основі прогнозу визначається потреба в силах і
засобах, необхідних для реагування на НС і ліквідації їх наслідків.
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6.2 Планування заходів при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій
Планування заходів цивільного захисту працівників, студен‐тів і об'єктів
коледжу в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (НС)
здійснюється об'єктвою ланкою в залежності від прогнозованих НС, можливих
на об'єктах коледжу і прилеглих територіях, характеру їх походження,
можливих масштабів наслідків, та з урахуванням відповідних завдань від
органів управління територіальної і функціональної підсистем єдиної державної
системи цивільного захисту.

6.3 Основні документи при плануванні
Органи управління об'єктової ланки здійснюють планування заходів
цивільного захисту (цивільної оборони) на підставі чинного законодавства
України у сфері цивільного захисту, наказів і розпоряджень органів управління
територіальної

і

функціональної

підсистем

єдиної

державної

системи

цивільного захисту, методичних рекомендацій МНС України.
З питань планування заходів цивільного захисту об'єктова ланка
розробляє:
– план дій органів управління, сил цивільного захисту і структурних
підрозділів об'єктової ланки в умовах загрози
–

та

виникнення

надзвичайних

ситуацій

техногенного

і

природногохарактеру;
– план цивільного захисту коледжу у особливий період;
– план основних заходів підготовки Цивільного захисту коледжу на рік;
– інші плани з питань розвитку та удосконалення Цивільного захисту
коледжу.
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6.4 План дій
План дій органів управління, сил цивільного захисту (цивільної оборони) і
структурних підрозділів об'єктової ланки в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру розробляється
штабом Цивільного захисту коледжу, погоджується з органом управління
районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту і затверджується начальником Цивільного захисту –
директором коледжу.

6.5 Розроблення основих положень ЦЗ
Для розроблення зазначених у пункті 6.3. Положення планів залучаються
служби Цивільного захисту і структурні підрозділи коледжу.

6.6 Основні завдання плану дій
Основним завданням Плану дій органів управління, сил цивільного
захисту і структурних підрозділів об'єктової ланки в умовах загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру є
збереження життя та здоров'я працівників і студентів коледжу, визначення сил
і засобів, порядок їх залучення, мінімізація матеріальних втрат, передбачення
термінової евакуації людей з об'єкту (території), на який (яку) може
поширюватись небезпечна дія надзвичайної ситуації та її наслідків. Заходи,
передбачені основним завданням, плануються виходячи із умов необхідної
достатності та максимально можливого використання наявних сил і засобів.
План цивільного захисту коледжу у особливий період роздробляється
постійним органом управління об'єктової ланки на підставі методичних
рекомендацій МНС України.
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7 ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І СИЛ ОБ'ЄКТОВОЇ
ЛАНКИ З ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ І СИЛАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ
ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

7.1 Роботи, пов'язані з реагуванням на надзвичайні ситуації або
усуненням загрози їх виникнення,виконують служби і формування цивільного
захисту коледжу з отриманням необхідної допомоги з боку структурних
підрозділів Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ МНС України в
Херсонській області та спеціалізованих служб цивільного захисту.
7.2 З метою організації робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайні
ситуації, визначаються органи управління, склад залучених сил і засобів,
узгоджуються питання взаємодії органів управління та сил об'єктової ланки з
структурними підрозділами Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ
МНС України в Херсонській області та спеціалізованими службами цивільного
захисту щодо спільних завдань, місця і часу їх виконання, всебічного
забезпечення спільних заходів транспортними, інженерними та іншими
матеріально‐технічними

засобами,

встановлюється

порядок

приведення

органів управління, сил і засобів в готовність і організації управління спільними
діями.
7.3 Питання координації спільних дій між районною і об'єктового ланкою
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
залежно від наявної обстановки, масштабу, характеру і можливого розвитку
надзвичайної ситуації, покладаються на районну комісію з питань техногенно‐
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і постійну комісію з питань
надзвичайних ситуацій коледжу через мобільні оперативні групи і призначених
представників служб (структурних підрозділів) коледжу і Адміністрації району.
23

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
СУЯ – П ‐ 5.7– 2015

Система управління якістю. Положення
Додаток № 1
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
начальника цивільного захисту об’єкта .

Начальником цивільного захисту структурного підрозділу функціональної
підсистеми ‐ об’єкта цивільного захисту галузі є його керівник. Він несе особисту
відповідальність за постійну готовність об’єкта до сталого функціонування в
умовах надзвичайної ситуації (надзвичайного стану), за забезпеченість
засобами колективного і індивідуального захисту, приладами радіаційної і
хімічної розвідки та контролю, військово‐технічним майном учасників
навчально‐виховного процесу і працівників галузі, а також за їх підготовку до
захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.
На начальника цивільного захисту об’єкта, у відповідності до чинного
законодавства

щодо

цивільного

захисту,

покладається

прийняття

обгрунтованого рішення на:
- розробку плану цивільного захисту об’єкта та введення його в дію
встановленим порядком;
- організацію

управління

цивільним

захистом,

здійснення

в

установленому порядку оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайної
ситуації, інформацію особового складу про характер розвитку надзвичайної
ситуації і вжитих заходах, взаємодію з потенційно небезпечними об’єктами та
місцевими органами державної адміністрації;
- створення

об’єктових

служб

і

формувань

цивільного

захисту,

укомплектування їх особовим складом, оснащення спеціальною технікою,
приладами і військово‐технічним майном;
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- забезпечення завчасного вжитку заходів цивільного захисту, що
потребують капітальних вкладень, будівництва захисних споруд і утримання їх в
постійній готовності до використання за призначенням;
- накопичення, зберігання, підтримання в готовності до видачі засобів
індивідуального захисту, приладів і спеціального воєнно‐технічного майна
цивільного захисту;
- організацію і проведення в установленому порядку евакуаційних
заходів, своєчасну підготовку бази для розміщення в заміській зоні людей,
матеріально‐технічних засобів і майна, що підлягають евакуації згідно з планом
цивільного захисту об’єкта;
- забезпечення в установленому порядку людей в захисних спорудах
продуктами харчування, водою, засобами медичного захисту та іншими
елементами життєзабезпечення;
- проведення
водопостачання,

що

заходів
є

на

захисту
об’єкті,

продовольства,
від

води,

радіоактивного,

джерел

хімічного

та

бактеріологічного (біологічного) зараження;
- підготовку керівного складу, штабу, об’єктових служб і формувань
цивільного захисту, а також працівників, які не входять до складу формувань,
до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях;
- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті.
Начальник цивільного захисту здійснює керівництво цивільним захистом
об’єкта через штаб цивільного захисту.
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Додаток № 2
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
начальника штабу цивільного захисту об’єкта
Начальником

штабу

цивільного

захисту

структурного

підрозділу

функціональної підсистеми‐об’єкта галузі є перший заступник його керівника. У
крайній необхідності начальник штабу може віддавати розпорядження з питань
цивільного захисту від імені начальника цивільного захисту підпорядкованим
йому посадовим особам, з обов’язковим і негайним інформуванням
начальника цивільного захисту про віддані розпорядження.
Начальник штабу відповідає за організацію своєчасного планування
підготовки цивільного захисту, контролює виконання планових і поточних
завдань цивільного захисту, організацію перевірки (вивчення ) стану цивільного
захисту в структурних підрозділах об’єкта, своєчасне доведення до виконавців
рішень начальника цивільного захисту об’єкта та контроль їх виконання.
На начальника штабу цивільного захисту об’єкта покладаються:
- Організація і контроль виконання рішень начальника цивільного
захисту щодо всебічної підготовки об’єкта до захисту і дій в надзвичайних
ситуаціях;
- організація розробки та щорічного коректування плану цивільного
захисту об’єкта, перспективного і поточного планування заходів цивільного
захисту і контролю за їх виконанням;
- підготовка пропозицій начальнику цивільного захисту щодо всебічної
підготовки об’єкта до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях і окремо ‐ щодо
комплектування об’єктових служб і формувань особовим складом та
забезпечення їх відповідними технічними засобами і майном;
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- планування і організація підготовки служб і формувань цивільного
захисту, учасників навчально‐виховного процесу і працівників галузі, які не
входять до складу формувань до захисту і дій в надзвичайних ситуаціях
- організація і забезпечення сталого управління цивільним захистом
об’єкта, безперервної роботи системи зв’язку, оповіщення, інформування
особового складу і взаємодії з місцевими органами державної адміністрації і
потенційно небезпечними об’єктами;
- контроль за створенням на об’єкті фонду захисних споруд для
найбільшої навчально‐виробничої зміни і захищених пунктів управління на
місці постійної дислокації і в заміській зоні, за підтриманням їх у постійній
готовності до використання за призначенням;
- планування і контроль виконання заходів, які спрямовані на
підвищення стійкості функціонування об’єкта в умовах надзвичайної ситуації
(надзвичайного стану);
- вивчення, узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду
підготовки особового складу структурних підрозділів, служб і невоєнізованих
формувань цивільного захисту об’єкта до захисту та дій у надзвичайних
ситуаціях мирного і воєнного часу;
- організація спостереження, розвідки, узагальнення даних обстановки
та підготовка пропозицій начальнику цивільного захисту об’єкта для прийняття
рішення на проведення евакуації, рятувальних та інших невідкладних робіт;
- організація пропаганди знань, популяризація умінь та навичок з
питань цивільного захисту шляхом створення класів, куточків, фотовітрин,
виставок, проведення оглядів навчально‐матеріальної бази та змагань за
нормативами і питаннями дій в умовах надзвичайних ситуацій.
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