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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

 

 
ЛЕКЦІЯ № 9 

 

 
Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, 

організації.  

 

Тема: 1. Забезпечення виконання завдань з цивільного захисту в НМАПО 

імені П. Л. Шупика. 

Навчальні питання: 

1. Організаційна структура управління цивільним захистом у НМАПО 

імені П. Л. Шупика. Об’єктова комісія з питань НС та комісія з питань 

евакуації. 

2. Відомості щодо об’єктових спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту. Відомча та добровільна пожежна охорона. Аварійно-

рятувальне обслуговування НМАПО імені П. Л. Шупика. 

3. Права і обов’язки працівників у сфері цивільного захисту. Сприяння 

проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

наслідків НС у разі їх виникнення. 

Навчальна мета: 
– ознайомити співробітників з заходами та завданнями щодо цивільного 

захисту. 

Час: 1 год.  

Метод: Групове заняття.  

Посібники:  
           – Кодекс цивільного захисту України; 

    – Підручник "Цивільна оборона та цивільний захист" М. І. Стеблюк. 
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1. Організаційна структура управління цивільним захистом у 

НМАПО імені П. Л. Шупика. Об’єктова комісія з питань НС та комісія з 

питань евакуації. 

Основним законодавчим та регулюючим документом з питань цивільного 

захисту є Кодекс цивільного захисту, який почав діяти з 1 липня 2013 року. 

Відповідно до положень даного Кодексу НМАПО імені П. Л. Шупика є 

суб’єктом господарювання та складовою частиною функціональної підсистеми 

Міністерства охорони здоров’я України. 

Згідно статті 20 Кодексу ЦЗ НМАПО імені П. Л. Шупика має завдання і 

обов’язки у сфері цивільного захисту. 

Основними з них є: 

– забезпечення виконання заходів  у сфері цивільного захисту на об’єктах 

та структурних підрозділах НМАПО імені П. Л. Шупика; 

– забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального 

захисту; 

– організація своєчасного оповіщення та інформування при виникненні 

надзвичайної ситуації на території НМАПО імені П. Л. Шупика; 

– організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій 

евакуаційних заходів щодо працівників НМАПО імені П. Л. Шупика; 

– створення об’єктових формувань цивільного захисту, необхідної для їх 

функціонування матеріально-технічної бази і забезпечення готовності цих 

формувань до дій за призначенням; 

– створення системи оповіщення підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика 

про виникнення надзвичайної ситуації; 

– проведення періодичних перевірок стану і оцінки ризику виникнення 

надзвичайної ситуації у приміщеннях підвищеної небезпеки; 

– здійснення навчання працівників та членів формувань з питань 

цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки; 

– організація та проведення комплексних об’єктових тренувань з 

цивільного захисту; 

– здійснення заходів цивільного захисту що зменшують рівень ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

– забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, 

зберігання, утримання, використання приміщень колективного захисту; 

– дотримання режимів радіаційного та хімічного захисту; 

– створення та оновлення матеріальних резервів для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

– розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки; 

– розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань 

пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

– утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного 

захисту. 
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Організаційна структура управління цивільним захистом університету 

включає: 

– начальник ЦЗ – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика; 

– штаб ЦЗ; 

– комісія з питань надзвичайних ситуацій (голова – проректор з АГР); 

– комісія з питань евакуації (керівник – перший проректор); 

– об’єктові формування цивільного захисту: 

• групи підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика; 

• ланка зв’язку та оповіщення; 

• ланки пожежогасіння; 

• ланки охорони громадського порядку; 

• пости радіаційного та хімічного спостереження; 

• пункт видачі засобів радіаційно-хімічного захисту. 

Таким чином, при наявності даної системи цивільного захисту, у 

керівництва університету є реальна можливість проводити запобіжні заходи 

щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідувати наслідки 

їх проявів. 

2. Відомості щодо об’єктових спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту. Відомча та добровільна пожежна охорона. Аварійно-

рятувальне обслуговування НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Об’єктові формування НМАПО імені П. Л. Шупика утворені на підставі 

ст. 26 Кодексу ЦЗ наказом ректора № 777 від 04.03.14 р. та № 666 від 16.02.17р. 

Усі об’єктові формування підпорядковані начальнику цивільного захисту 

– ректору НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Рішення про приведення об’єктових формувань у повну готовність 

приймає ректор, а доводить його до керівників формувань штаб цивільного 

захисту. Штаб здійснює контроль за обстановкою та діями формувань щодо 

виконання розпоряджень, наданих ректором. 

Пожежна охорона та аварійно-рятувальне обслуговування НМАПО 

імені П. Л. Шупика забезпечують підрозділи ДСНС Шевченківського району 

м.Києва. 

3. Права і обов’язки працівників у сфері цивільного захисту. 

Сприяння проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 

з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення. 

Права і обов’язки працівників НМАПО імені П. Л. Шупика у сфері 

цивільного захисту такі, як для усіх громадян України, визначаються Кодексом 

цивільного захисту України ст.21. 

Громадяни мають право на: 

– отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що 

виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами 

зору та слуху формі; 

– забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх 

використання; 
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– звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій; 

– участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту; 

– отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими 

договорами; 

– соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства 

шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних 

ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; 

– медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-

психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. 

Громадяни Україні зобов’язані: 
 

– дотримуватися правил поведінки, техніки безпеки під час дій у 

надзвичайних ситуаціях; 

– дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій 

діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, 

вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до 

надзвичайної ситуації; 

– вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дії у разі їх 

виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила 

користування засобами захисту; 

– повідомляти служби екстреної допомоги населенню про виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

– у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-

рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна; 

– дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та 

протиепіфітотичного режиму, режимів радіаційного захисту; 

– виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм 

належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежегасіння, 

навчати дітей обережному поводженню з вогнем. 

Усі ці зобов’язання обов’язкові як на роботі, так і в побутових умовах. 

Їх виконання спрямоване на зниження ризику тяжких наслідків при 

виникненні НС. 

 
 

 

Начальник штабу ЦЗ                                                                    С. М. Воляник 

 


