
                           ЗАТВЕРДЖУЮ 

                              Начальник Управління освіти 

                             адміністрації Московського району 

                             Харківської міської ради 

                              ___________  О.В. Гресь 

                      «___» __________2017 р. 

                                                 ПОЛОЖЕННЯ 

про об’єкт цивільного захисту Управління освіти 

адміністрації Московського району Харківської міської 

ради  

 

Положення про об’єкт цивільного захисту Управління освіти 

адміністрації Московського району Харківської міської ради (далі УО АМР 

ХМР) розроблене на підставі «Кодексу цивільного захисту України» від 

02.10.2012 р., Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 09.01.2014 

р. № 11, Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок утворення та 

функціонування формувань ЦЗ» 09.10.2013 р. №758, Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про державну комісію з питань технічно-екологічної 

безпеки і НС», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

наказів Харківського міського голови № 95/1 від 22.12.2014 р. «Про основні 

завдання цивільного захисту м. Харкова на 2017 р.». 

       Об’єкт Цивільної захисту УО АМР ХМР створюється на базі органу 

місцевого самоврядування ЦЗ м. Харкова, виходячи з питань оборони та 

державної безпеки. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Об’єкт цивільного захисту створюється на базі навчальних закладів 

Московського району (незалежно від форм власності). 

2. Керівництво об’єктом цивільного захисту здійснюється керівником та 

посадовою особою з ЦЗ. 

Об’єкт Управління освіти з питань цивільного захисту по оперативним 

питанням безпосередньо підпорядковується голові адміністрації 

Московського району. 

3. Для виконання заходів ЦЗ розробляються плани дії посадових осіб, 

органів управління та сил в разі ліквідації надзвичайних ситуацій (НС). 

4. План реагування органів управління сил ЦЗ об’єкта затверджуються 

керівником  ЦЗ об’єкту та погоджуються керівником ДСНС району. 
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5. Плани реагування органів управління сил ЦЗ об’єкта вводяться в дію 

відповідними службами району в разі виникнення НС. У особливий період 

плани ЦЗ  вводяться в дію згідно з планом реагування на ЦЗ в особливий 

період. 

       2. ЗАДАЧІ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ОБ’ЄКТА Управління освіти    

          адміністрації Московського району Харківської міської ради 

              У режимі повсякденної діяльності: 

- організація контролю попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій на об’єктах Управління освіти, керівництво діяльністю 

підпорядкованих органів управління. 

- визначення основних напрямків розвитку та удосконалення   

цивільного захисту; 

- планування і здійснення необхідних заходів щодо захисту працюючих 

в Управлінні освіти і навколишнього середовища, 

- організація підготовки і навчання командно-начальницького складу, 

співробітників, робітників з питань ЦЗ, цивільного та медичного захисту 

населення і території; 

- забезпечення готовності та контролю за станом підготовки до дій при 

НС органів управління Управління освіти, сил і засобів щодо попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; 

- розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у 

сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист співробітників і 

територій об’єкту від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

забезпечення техногенної те пожежної безпеки; 

- організація розробки та корегування плану реагування органів 

управління щодо попередження і ліквідації НС у мирний час і плану 

реагування  на особливий період;  

- керування плануванням евакозаходів як на мирний час, так і на 

особливий період; 

- забезпечення всіх працівників засобами індивідуального і 

колективного захисту, майном ЦЗ; 

- впровадження нових методів прогнозування, оцінки обстановки, 

розрахунків сил і засобів, прийняття і реалізації рішення з використанням 

комп'ютерної техніки із сучасним програмним забезпеченням при 

моделюванні і виникненні надзвичайних ситуацій; 
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- забезпечення оповіщення та інформування співробітників  про загрозу 

і виникнення надзвичайних ситуацій; 

         - створення і підтримка матеріальних і фінансових резервів для 

забезпечення органів управління об’єкту і їх дій щодо попередження і 

реагування на надзвичайні ситуації; 

- забезпечення оперативності, виявлення, ефективність локалізації і 

ліквідації НС на об’єктах Управління освіти; 

- взаємодія з  органами виконавчої влади, який забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо виконання 

завдань цивільного захисту; 

- планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в 

особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття 

населення. 

                     У режимі підвищеної готовності: 

- своєчасне прогнозування і моделювання обстановки за отриманими 

даними; 

- перевірка оповіщення та збору керівного складу і членів комісії з НС; 

- уточнення обставин у комісії ТЕБ і НС району; 

- організація розгортання роботи з виявленням причин погіршення 

обстановки у районі та на об'єктах Управління освіти і підлеглих до їх 

територій, прогнозування їх масштабів і виробки пропозиції щодо її 

нормалізації; 

- організація посилення спостереження і контролю за станом навколиш-

нього середовища і прилеглої до Управління освіти території; 

- при виникненні НС, що загрожує життю і здоров'ю персоналу 

Управління освіти, організувати його екстрену евакуацію у безпечний район; 

- організація заходів щодо захисту працівників Управління освіти, 

навколишнього середовища і підвищення сталості його функціонування; 

- організація перевірки життєзабезпечення на об’єктах Управління 

освіти, готовності особового складу об’єкту до дій відповідно до обстановки, 

що прогнозується; 

- доповідати про обстановку і проведені заходи керівником ЦЗ             

об’єкту начальнику штабу  ЦЗ району. 

                       У режимі надзвичайної ситуації: 

- оповіщення структурних підрозділів про загрозу і виникнення НС в 

мирний та особливий період, постійне інформування їх про виникаючу 

ситуацію на об’єктах Управління освіти; 
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- захист особового складу Управління освіти і населення від наслідків 

стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж; 

- своєчасному наданню допомоги потерпілим; 

 

         3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

    керівника цивільного захисту ЦЗ  

Керівник цивільного захисту Управління освіти підпорядковується 

голові Московської районної комісії ТЕБ та НС, він є основним 

організатором і координатором роботи на об’єктах Управління освіти з 

питань цивільного захисту. 

Керівник цивільного захисту має право видавати розпорядження щодо  

захисту від НС на об’єктах Управління освіти, співробітників, які необхідні 

для виконання посадовими особами всіх структурних підрозділів Управління 

освіти. 

Керівник цивільного захисту несе персональну відповідальність: 

- за організацію і здійснення заходів щодо цивільного захисту і 

території об’єктів Управління освіти; 

- за організацію і здійснення заходів щодо попередження і ліквідації 

НС, а у разі їх виникнення - за зниження збитків від них, за організацію 

роботи комісії з надзвичайних ситуацій; 

- за постійну готовність органів управління та сил до виконання завдань 

у мирний час і особливий період; 

- за підготовку і навчання робітників та службовців Управління освіти 

до дій у НС. 

             Керівник цивільного захисту зобов'язаний: 

                     У режимі повсякденної діяльності 

- знати вимоги запропоновані до організації і ведення цивільного 

захисту населення і територій, постійно удосконалювати особисту 

підготовку; 

- планувати і здійснювати необхідні заходи щодо захисту працюючих і 

навколишнього середовища; 

- організовувати підготовку і навчання командно-начальницького 

складу, робітників та службовців Управління освіти з питань ЦЗ. 

- організовувати розбір і коректування плану реагування органів 

управління щодо попередження і ліквідації НС у мирний час і плану ЦЗ на 

особливий період;  
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- керувати плануванням евакозаходів як на мирний, так і в особливий 

період; 

      - забезпечити весь персонал структурних підрозділів Управління освіти 

засобами індивідуального і колективного захисту, майном ЦЗ; 

- впроваджувати нові методи прогнозування, оцінки обстановки; 

         - розробляти та застосовувати засоби своєчасного оповіщення та 

порятунку людей; 

- створювати і підтримувати матеріальні і фінансові резерви для 

забезпечення і їх дій щодо попередження і реагування на надзвичайні 

ситуації; 

- забезпечувати оперативність виявлення, ефективність локалізації і 

ліквідації НС. 

                      У режимі підвищеної готовності: 

- зробити прогнозування і моделювання обстановки з використанням 

програмного забезпечення за отриманими даними; 

- перевірити оповіщення і збір керівного складу і членів комісії з НС; 

- при необхідності уточнити обстановку у комісії ТЕБ і НС району; 

- розгорнути роботу з виявлення причин погіршення обстановки  на 

об'єктах Управління освіти і підлеглих до них територій, прогнозувати їх 

масштаби і виробити пропозиції щодо її нормалізації; 

- посилити спостереження і контроль за станом навколишнього 

середовища і прилеглої території на об’єктах; 

- при виникненні НС, що загрожує життю і здоров'ю працівників 

Управління освіти, проводити його екстрену евакуацію в безпечний район; 

- вжити заходів щодо захисту працівників Управління освіти, 

навколишнього середовища і підвищення його функціонування; 

- організувати перевірку життєзабезпечення на об’єктах Управління 

освіти, готовності особового складу до дій відповідно до обстановки, що 

прогнозується; 

- доповісти про обстановку і проведені заходи голові Московської 

районної комісії ТЕБ та НС. 

                       У режимі надзвичайної ситуації: 

1. Усвідомити і оцінити обстановку, прийняти рішення і поставити 

завдання голові комісії з надзвичайних ситуацій  Управління освіти, голові 

евакокомісії: 
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- на забезпечення своєчасного прогнозування, оцінки обстановки з 

використанням програмного забезпечення, на виконання першочергових 

заходів щодо локалізації НС; 

         - на забезпечення своєчасного оповіщення працівників Управління 

освіти, населення; 

- на організацію спостереження за станом навколишнього середовища і 

джерелом небезпеки; 

- на організацію меддопомоги постраждалим і евакуацію їх у лікувальні 

заклади, евакуацію працівників Управління освіти у безпечні місця; 

-на забезпечення контролю за заходами безпеки при веденні 

рятувальних та інших невідкладних робіт: 

- на забезпечення безперервного керування заходами щодо цивільного 

та медичного захисту співробітників і територій, цивільного захисту; 

2. Доповісти голові Московської районної комісії ТЕБ та НС про місце, 

час, причину, вид НС, завдані збитки, наслідки, вжиті заходи: 

- на організацію оцінки масштабу, розмірів збитків і наслідків від НС. 

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

Начальник штабу цивільного захисту Управління освіти  

Посадова особа з ЦЗ підпорядковується керівнику ЦЗ Управління 

освіти, вона є основним організатором і координатором роботи з питань 

цивільного захисту особового складу Управління освіти і території об’єкту. 

Посадова особа з ЦЗ має право від імені керівника Управління освіти 

віддавати розпорядження цивільного захисту особового складу Управління 

освіти. 

Посадова особа з ЦЗ відповідає за розробку і своєчасне коригування 

плану реагування органів управління, щодо попередження і ліквідації НС 

природного і техногенного характеру, плану реагування ЦЗ, а також за 

координацією робіт з планування у всіх підрозділах об’єкта, заходів 

цивільного захисту населення і територій, організацію злагодженої роботи 

комісії з надзвичайних ситуацій Управління освіти зі службами  ЦЗ району, 

евакуаційної та інших комісій. 

У своїй діяльності керується основними положеннями керівних 

документів з цивільного захисту населення, територій і цивільного захисту. 

Посадова особа з ЦЗ здійснює комплекс заходів щодо попередження і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 

об’єктах Управління освіти. 
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОПОВІЩЕННЯ  

        ТА ЗВ’ЯЗКУ  

        1.Управління ЦЗ Управління освіти полягає в здійсненні постійного 

керівництва ЦЗ, успішним і своєчасним виконанням поставлених задач в 

будь-яких умовах обстановки і повинне забезпечити: 

- переведення в стислі строки системи ЦЗ Управління освіти у 

відповідні ступені готовності; 

- своєчасне здійснення заходів по захисту працівників від НС; 

2. З введенням особливого періоду управління ЦЗ Управління освіти 

здійснюється з пункту управління Управління освіти, телефонізованого, 

укомплектованого для забезпечення діяльності створеного при НС штабу ЦЗ, 

комісії з питань НС об’єкту. 

В разі виходу з ладу пункту управління керівник ЦЗ Управління освіти 

управління бере на себе з запасного ПУ об’єкта. 

3. Організація зв'язку. 

Система зв'язку ЦЗ Управління освіти будується на використанні 

міської телефонної мережі та внутрішнього зв’язку. Зв'язок з підлеглими 

штабу ЦЗ районного управління ЦЗ та силами ДСНС району здійснюється по 

телефону або посильними з використанням транспортних засобів. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

У разі неналежного виконання своїх обов'язків особи, відповідальні за 

організацію і роботу на об’єктах Управління освіти несуть відповідальність 

згідно чинному Законодавству України. 

 

 

 

 

     Інженер з охорони праці                       Ю.К. Братушка 
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