НАКАЗ
_____ ________ 20___ року
№____
Про організацію цивільного захисту
в ___________________________
(назва СГ)

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Порядку
підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.06.2013 № 443, Порядку здійснення навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.06.2013 № 444, безпосереднє керівництво системою
цивільного захисту ________________ здійснюю особисто.
(назва СГ)

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту в мирний час та в особливий період, керуючись п. 13.7.5 Статуту
Товариства,
Н А К А З У Ю:
1.Призначити відповідальними за організацію та виконання заходів
цивільного захисту на СГ за напрямами:
заступника директора
інженера ____________;

з

інженерно-технічних

питань-головного

заступника директора з матеріального забезпечення – заступника з
забезпечення ____________;
фахівцем з питань цивільного захисту______________________.
2. Для координації дій органів управління, сил та засобів суб’єкта
господарювання у разі виникнення (загрози виникнення) НС, під час
реагування на надзвичайну ситуацію створити комісію з питань НС у складі:
голова комісії
реконструкції______;

-

заступник

директора

з

виробництва

заступник голови комісії – головний енергетик _______;
секретар комісії – інженер-будівельник __________;
члени комісії:

та

головний метролог_________;
головний механік ___________;
начальник проектно-будівельного відділу ____________;
2.1. Голові комісії у термін до ____.20_ розробити та подати на
затвердження Положення про Комісію з питань надзвичайних ситуацій
підприємства, розподілити обов’язки між членами комісії.
3. Для планування, підготовки та проведення евакуації створити
комісію з евакуаційних питань у складі:
голова комісії – заступник генерального директора з питань охорони
праці та екології – ______________________;
заступник голови комісії – начальник відділу кадрів ________;
секретар комісії – діловод.
члени комісії:
начальник дільниці контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
___________;
інженер з охорони праці _______________;
начальник господарського відділу ___________;
3.1. Голові комісії з евакуаційних питань у термін до _____.202_ року
розробити та подати на затвердження Положення про комісії з евакуаційних
питань підприємства, розподілити обов’язки між членами комісії, узгодити з
_____________районною в місті Чернігові державною адміністрацією пункти
розміщення евакуйованих, які визначено згідно з планом евакуації
___________ району.
3.2. Термін збору та готовності комісії до роботи встановити:
– у робочий час – 30 хв.
– у неробочий час – 1 год. 30 хв.
3.3. Голові комісії з евакуаційних питань у взаємодії з посадовою
особою з питань ЦЗ до _________ розробити комплект робочої документації
комісії, узгодити його із зацікавленими підприємствами, організаціями,
установами (за необхідністю).
Згідно з розробленими документами внести відповідні зміни та
доповнення до Плану реагування на надзвичайні ситуації.

4. Для керівництва проведенням аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
об’єктового рівня та управління силами цивільного захисту підприємства, що
залучаються до таких робіт, призначити:
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації – директора
з виробництва та реконструкції ______________.
4.1. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
створити штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у складі:
___________;
___________;
___________.
5. Для проведення робіт з ліквідації наслідків НС, воєнних (бойових)
дій чи терористичних актів, проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт створити формування цивільного захисту у складі:
Рятувальна ланка у складі 6 осіб:
командир
рятувальники – 4:
різальник металу –1:
Аварійно-технічна ланка у складі 6 осіб:
командир
слюсарі-ремонтники – 5:
Ланка пожежогасіння у складі 5 осіб:
командир
пожежників – 4:
Санітарний пост у складі 3 осіб:
командир
сандружинники – 2:
Пост радіаційного та хімічного спостереження у складі 3 осіб:
начальник поста

спостерігачі за радіаційною та хімічною обстановкою – 2:
Ланка зв’язку і оповіщення у складі 4 осіб:
командир
радист
телефоніст – 2:
Група з обслуговування захисної споруди у складі 15 осіб:
Командир ланки:
зв’язку та розвідки у складі 3 особи:
командир
розвідник-хімік
телефоніст
із заповнення та розміщення осіб, які укриваються, у складі 2 осіб:
командир старший контролер чергової зміни ВПНСР
контролер чергової зміни ВПНСР
електропостачання, обслуговування фільтровентиляційного обладнання,
водопостачання та каналізації у складі 3 особи:
командир-електрик
слюсар з обслуговування та ремонту систем вентиляції
слюсар-сантехнік
організації харчування у складі 2 особи:
командир
комірник-роздавальник
медичного обслуговування у складі 4 особи:
командир-лікар
фельдшер
сандружинники – 2:
Ланка охорони громадського порядку у складі 5 осіб:
командир

члени ланки – 4:
(далі на рішення керівника суб’єкту господарювання)
6.Заступникам директора за напрямами, начальникам служб вжити
заходів щодо забезпечення об’єктових формувань цивільного захисту
відповідно табелю оснащення об’єктових формувань.
7. Посадовій особі з питань цивільного захисту:
до ______202__ розробити табель оснащення об’єктових формувань ЦЗ та до
_______ надати мені на затвердження.
до ________ 20__спланувати підготовку працівників підприємства на 20__рік
в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Чернігівської області з урахуванням періодичності
проходження функціонального навчання, встановленої постановою Кабінету
Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 ― Про затвердження
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;
до _____201_ розробити Перспективний план підготовки осіб керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту та надати мені на затвердження;
до _____201_ підготувати Графік проведення спеціальних об'єктових навчань
і тренувань з питань цивільного захисту у 20__ році, погодити його з
управлінням ДСНС України у м. Чернігові та ______20__ надати мені на
затвердження;
до _____20_ розробити проекти Програм загальної підготовки працівників
(назва СГ) до дій у надзвичайних ситуація та Програм спеціальної підготовки
для працівників об'єктових формувань цивільного захисту та ______20__
надати мені на затвердження;
проводити інструктаж осіб під час прийняття на роботу та працівників
щороку за місцем роботи з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та
дій у надзвичайних ситуаціях, до _________матеріали для проведення
інструктажу надати на затвердження голові комісії з питань НС, заступнику
директора з виробництва та реконструкції _______.
8. Командирам об’єктових формувань ЦЗ до _______відпрацювати та
затвердити встановленим порядком документацію формувань.
8.1. Підготовку працівників формувань цивільного захисту здійснювати
командирам формувань за Програмами спеціальної підготовки__________ у
робочий час та під час проведення спеціальних об’єктових навчань
(тренувань) з питань цивільного захисту.

9. Підготовку працівників суб’єкту господарювання, які не входять до
складу об’єктових формувань цивільного захисту, здійснювати відповідно до
Організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення міста
Чернігова цивільному захисту та діям у надзвичайних ситуаціях на рік за
Программами загальної підготовки відповідно до наказу ДСНС України від
06.06.2014 № 310 (у редакції наказу ДСНС України 08.08.2014 № 458)
9.1. Для проведення занять з працівниками суб’єкту господарювання,
які не входять до складу об’єктових формувань цивільного захисту,
призначити керівниками навчальних груп з підготовки працівників СГ діям у
надзвичайних ситуаціях:
Група № 1: керівник - заступник начальника цеху___________;
склад групи: конструкторський відділ, контролю за якістю,
лабораторія приладів
Група № 2: керівник - _______________
(далі за структурними підрозділами з розрахунку 20-30 ос. у групі)
10. Головному бухгалтеру___________ до ________спланувати
кошторис витрат на підготовку працівників підприємства у 20__році в
Навчально-методичному
центрі
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності Чернігівської області з урахуванням періодичності
проходження функціонального навчання та придбання необхідного майна
для оснащення формувань цивільного захисту за заявкою фахівця з питань
цивільного захисту.
11. Наказ довести до посадових осіб у частині що їх стосується.
12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор __________________________

