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роздIл 1

1,1. Коорdttнаtцiя dilutbHocmiп7а вза€лtччtt

Коорлинацiю дiялъностi та взаемодii об'ектовоi ланки ХаркiвськОГО

нацiоналъного педагогiчного унiверситету iMeHi Г.С. Сковороди зДiйснЮЮТЬ:

- коорOuнулочi opzaшu управлirtня об'екmовоt лалtкu:
- колtiсiя з пumань наdзвurtаtiнuх сumуацiй,,
- посmiйнi opzallu управлittня унiверсuпхепlу з пumань lnexlloae|ulo-

еколо zirtllo i б ез п е кu:

rtаdзвuчайнъtх сumуацiti - прорекmор з науковоi'робоmu, вiddiл з пumань

НС rпа Ц3Н.
П оряd о к р е uliз а цii пл ану

План реаryвання органiв управлiцня i сип ЦЗ об'екту вводиться в дiю

розпорядженням (наказом) :

а) керiвника ЩЗ району пiд час виникнення НС на територii раЙону;
б) ректора унiверситету пiд час виникнення НС на територii об-|ектУ.

7,2, OcHoBHi завdання op?aHiB управлiння i ctul Н3 унiверсumеmу, якi
зшlучаюmься dля попереduсення mа лiквidацit НС

Координуючим органом управлiння об'ектовоI ланки е комiсiя з

питанъ НС, яка забезпечуе безпосередно керiвництво цри pearyBalIHi на НС або

загрозу Ti виникнення.
Управлiння з питанъ техногенно-екопогiчноi безпеки цивiлъного

захисту та НС, як постiйний орган здiйснюють:
- ректор - керiвник ЦЗ унiверситету;
- голова комiсii з питань НС;
- вiддiл з питанъ НС та ЦЗН.
Що системи ловсякденного управлiпня унiверситеry входятЬ

забезпеченi необхiдними засобами зв'язку, оповiщення, прийому, аналiзУ та
передачi iнформацii:

. об'ектова комiсiя з питанъ НС;

. помiчники ректора (отримання i передача iнформацiT в робочий
час);
r черговий персонаJI об'екту (отримання i перелача iнформачii в

неробочий час).

Для попередження та лiквiдацii НС заIгу{аються форrчгування
цивiлъного захисту унiверситету:

- ланка пожежогасiння (локаrriзачiя i гасiння пожежi);
- JIанка ОГП (охорона цромадського порядку);
_ llyHKT видачi ЗIЗ (забезпечення ЗIЗ i табеJIъним майном спiвробiтникiв

та членiв формувань ЦЗ);
- ланка зв'язку й оповiщення (органiзацiя зв'язку й оповiщення). --



ро:tlцr.п 2

IlucHoBKtt
оцittкu mexHozeltH0 - eKoлozi,lttozт сmuLtовuu4ч нч mерuпtорit ltHiBepcLtllletlly,

2. ]. С lп uсл i в i l олtо clпi

хFItп/ iMerri Г.С. Сковороди ро:],гаш_Iований на територiяrх i(иТвськог(),

lvlосlсовськогО та lllевченкitзсl,tсого районiгз м. Харкоlза в I-I'яти tIавrIальних

корпусах, I{()ТИРIlох гуртожитках i господарських бl,дlilзлlях загальIlоI() llJlоtцек)

78,9 r,ик;. кrз. MeTpiB.

осно внИми cTpyкl,ypll иN,1I4 гriдрtlздi.llа MI4 yHi верси,I,ету с :

- 3 iлtститу1и, а caN{e: iнформатrазаrlii освiти, гtiделilленtlя ква;тiс}liкацiТ,

перепiдготоI]ки ],а I{авI-IiulыIо-науковий iHcTtt,t,yT,Григорiяr CrcoBopo;l1,1;

- 13 факу.пьr:етiв;
- 57 кафелр;
- вiлдiли, tlентри, лабораторiТ.

В уrriверситет,i працюс _5З4 спiвробiтникiв професорсько-

викладацького складу, 705 працiвtlикiв адмirriстративно-управлiгIського ,га

навчаJlLНо-допопцiжногО складу' а такоЖ обс;rугоВуIочогО персоlIаЛ}, Е сtВЧсlСl't,СЯ

б.lrизько 4,5 т,ис. студентiв дlснноТ та заочноТ tPopM навчання з урахуванI,IяN,I

кiлькостi слухачiв iнституту пiдвиш{енtrя кrзалiфiкацiт, переrliдготовки,
УнiверсИ,гет С об'сктопТ цtлвiлыrого захисту лругоТ катеr,орiТ.

I-1a терит.орiяХ дислокаrliТ струк,г)/рциХ пiдр<lздiлiв уltiверсllт,е,г1,

роз.гашоr],r*rо л"пiпька xiMi.tHo небезпечних об'ск,litз, :]0крема, lracoc,ti cTai]lliT

N98, 25 i ДlП <Енергокомплекс) - шаявнiсl,t хлору, /Jержавнi пiДпрИСIvIOТВа

((хАЗ>, хI\4З <сDЕlД> i <ItoMyrlap) - rtаявrliстtl КИСJIОТ. Проте в зону можJlиl]оI,о

ураженЕIя вiд зазначенI]х суб'сктiв господарськоi дiяльнtlстi уl-tiве,lсlrгет не

потрапJlяс,
[]а балаl1сi ХFIЛУ iMerri Г,С. Сковород(и захисrti споруди tlивi:tt.гlс.lг-о

захисту не гlеребуваютL.
Iliд час виIIикIIенI{я FIадзвичайних ситуаrliй Jlля захисту учасникiв

освiтнт,оГо llpollecy IIлаIIуС,гься час'гкове IJикористаннЯ triдва:rьних ппи'uriLцс,IIL

навчалы{их koprryciB та гуртоrкит,кiв, загаJIьна площа яких складас понад

5 тис, кв. MeTpiB.
OKpiM того, з ЩепаРтаменто]\,I _ по взасмодiТ з правоохсроflrIими

оргаFIа]\{и та r\ивiлr,I{оГо захисту XapKiBcbKoT MicbKoT ради погоджено укриттrl
працююtIOгg персоI]аJIу в гrримirrlеннях станцiй Харкiвського метрополiтегrу та

в ltiдвалах житJlових будиttкiв, розташIованих за адресаN4и: ByJI. l]arleHi инiвсt,ка,

З, За, g, l1, 13, l3a, 13б, 1Зв, а тако}к пiдземному rrаркilrгу за адресоI{):

вул. Барабашова, Зб.



ЛiквiдаЦiя пожеЖ передбаЧае оповiЩення, розвiдку джерела пож9жi,його лоlсалiзацiю, еuакуаuiю 1,часникiв. освiтнього процеоу, обладнання iматерiальних цiнностей.

сил L{З передбаЧено :]аJцrЧення до процесу пожежiiо-рятува
м. Харкова.

з районними вiддiлами
заходiв.

5

___., wlr}}Kб раЙонiв

охорони зддоров'я

2.2.6, Епidемit

Найбiльш вiрогiдними центрами епiдемiй е пiдприемствагромадсЬкогО харчування, мiсця масового купання, ринки та торгiвельнiмайданчики, ПорУшення caHiTapHlTx норм пiд час приготуваншI iki та вх(иваIIнrIПРОДУКТiВ НеВiДОМОГО ПОХОДження можуть призвести до випикненнrIiнфекцiйниХ захворювань, зокрема й досиiь небЁзгlечних. Серед збудникiвкишкових iнфекцiй найбiльш поширеними е Q€'JIъмонела та кишкова паличка.при отриманнi iнформацii про 3агрозу та виникЕенЕrI iнфекцiйних захворюваньiз районНими вiдДiламИ о*фоп" здоров'Я та фахiвц"r" , питань НС районiвнеобхiдно здiйснити комплекс заходii .onp*rui- посилити контроль за санiтарно-гiгiенiчним станOм навчйiпихкорпусiв та ryртожиткiв;
- за y{acTi членiв санiтарних постiв надавати допомоry в проведеннiпротиепiдемiчних заходiв rа ur"un*HHi захворювань;- активiзувати роботу щодо проведення профiлактичнIIх щепленъпроти iнфекцiйних захворювань; 

--rvТ"JrЕr\Дr

- здiйснювати облiк хворLtх осiб i класифiкацiю ix за ступеЕямизахворювання;
- за необхiдностi у взаемодiТ

органiзувати проведення карантинних

2,2.7. CHieoBi залrеmч

виникають унаслiдок сильних снiгопадiв протягом декiлькох годин надобу. Рiзкi перепади температури пiд час снiiових заметiв та завiрюхПРИЗВОДЯТЪ ДО ОбМеРЗаННЯ ЛiНiй еЛеКТромереж, зв'язку, контактних мережелектротранспорту, покрiвель булинкiв та рiзного виду опор. Збiльшення масизаледенiлих конструкцiй може призвести до iх обвапешtя. Снiговi заметипоруIltуIоть режим життедiяльностi як унiверситету, так i всього MicTa.Вищезазначенi обставини na.ur"uro впливають на транспортнiiнфраструктури, можливе порушення мiсъкого телефонного зв'язку, електро-,гЕlзо-, водо-, теплоIIостачання, що може сшричинити зрив навчаJIъного проц_еQу.ДЛЯ бОРОТЬбИ Зi СНiГОВИМИ ЗаМетами задiютьс" спiвробiтники, студенти тафрмування Цз унiверситец, забезпеченi лопатами, ломами i носилками.прогнозований обсяг робiт i завдання щодо лiквiдацii наслiдкiв снiговихзаметiв визначатиrчIутъся районною комiсiею з ТЕБ та Нс.
За отримання сигнаJIу про загрозу виникнен}UI снiгопадiв необхiдно:_ встановити та пiдтримувати зв'язок iз комiсiсю з питань ТЕБ та НС

району; 

J Дlfl'

- органiзувати цiлодобове черryвання керiвного скJIаду унiверситету;



боротьб

- забезпечити готовнiсть формування ЦЗ;
- забезпечити необхiдну кiлькiсть засобiв (лопати, ломи, носилки) для

и iз заметами й ожеледицею;
- гliдготувати пiщано-сольову сумiш;
- посиJIити протипожежний нагшIд;

якi забезпечутоть

- дов9сти попередження метеоQлужби до Bcix учасникiв освiтнього
процесу унiверситету.

Пid час сuльноzо снizопаDу й олrcелеduцi:

- оповiстI,Iти особовий скJIад унiверси,гету про початок снiгопаду,
охtе.тIедицi;

- поIIати розtIиIценнrI дlорil, ло об'сктiв,
життедiялънiсть унiверситету (тр аноформаторнi пiдстанцiТ, iдальнi) ;

- пiдтримувати зв'язок iз комiсiями з питань ТЕБ та НС району для
координацii дiй i сил.

2,2.8, Шкваlluсmi вimрu, ураеанu

Ураганнi вiтри зi швидкiстю 25-30 йсек. можутъ виникати практично
по всiй територii району тривапiстю вiд декiлькох годин до дiб., Вgни
спричиняють cyTTeBi пошкодженнrI електромереж, покрiвелъ булiвель тощо.

2.2.9, Пidmоrutення (заmоплення) paйotty

КиТвський район м. Харкова географiчrrо розташоваrtий у мiсцевостi,
яка мае висоLIинЕIу та низинну частини, до якоi на.гlе}кать райони: }Iýравлiвка,
TropiHKa, Шевченко, Лазкiвка i Велика f]ани.ltiвка. L{я частина району явJIяе
собою рiвнину з незначним схилом (не бiлъше 2-3 MeTpiB) у напрямку рiчки
XapKiB, який забудований переважно булинками приватного сектора. В ocTaHHi

роки ця мiсцевiсть характеризуеться значним пiдвищенням рiвня фунтовLгх
вод, а також високою ймовiрнiстю пiдтоплення (затоплення), в результатi
рiзнlтх причин, особливо пiд час весняного паводку.

2,2,70, Прu вuнuкненнi заероза mерорuсmччноzо акmу на об'екmах
унiверсumеmу

TepMiHoBo перевiрити готовнiоть засобiв оповiщення;
проiнформувати у"rасникiв освiтнього процесу шро загрозу виникнення НС;
уточнити план евакуацiI у.rасникiв освiтнього процесу унiверситету на
випадок НС;
перевiрити мiоця паркування автомобiлiв, зокрема, безгосподарних i
пiдозрiлих IIа територii унiверситету;
вiддалити контейнери для смiтгя вiд навчальних корпусiв i ryртожиткiв;
органiзувати посилену охорону та черryваннJI на об'ектi.



2. 2. 1 1. Пр tl зdiйсненнi mерорлlсmччнOzо loKrrly

- проiilформувати керiвниrдтво уtriверситету, черговi с:rухtби ,гериторiальних
органiв МВС, СБУ, ДСНС;
ужити захOдiв задля шорятунIry потерпiлих та надання першоi допомоги;
не допускати cTopoнHix до мiсця НС;
органiзувати зустрiч пiдроздiлiв сБу, мвс, пожежно-рятуваJIьноi служби
ДСНС, <Швидкоi допомогю>.

Телеф о н ч ексmр eшozo р eazy ванr.я :

пожежно-рятуваIIъна слухtба - 1 0 1 ;

мiлiцiя - |02
швидка медична допомога - 103;
газова служба -I04;
огIеративний черговий унiверситету * 7 0 0-69 -09 ;

черговий УСБУ в Харкiвськiй областi - 700-16-б1;
черговий ГУНП МВСУ в Харкiвськiй областi - 700-29-16, 705-93-00.

орzаttiзацilt i поряDок прtlвеlенrш захоdiв пid чос заzрозi mа в..нuкнення
н аOз в uч а йн t tж с аmу а цi й (ав api й)

3.1. Дit помiчнuка керiвнuка цuвiльноео зажuсmу - рекmора
уltlверсumеmу mа череовоZо вахmера щ)u ompuшalttti iнформацit (c)ortoBidi)

про заzрозу або вuнuкнення НС

прийом сигнапiв оповiщенЕll та iнформацiт про загрозу i виникненнrI
НС здiйснюеться:

у робочий час помiчником керiвника цивiльного захисту - ректора
унiверситету;

- у неробочий час черговими вахтерами.

робочi мiсця чергового персонагrу обладнанi телефонами Micbkoi дтс.
Телефон помiчника керiвника I_{З: 700-б9-09.
Телефони чергових BaxTepiB: 700-З5-08;

700-З5-26;
б8-06-0б;

702-66-13.
при отриманнi iнформацiт про загрозу або виникнення Нс помiчник

керiвника L{З доповiдае йому особисто, отримуе команду на оповiщення та збiр
керiвного скJIаду та членiв koMicii з питань Нс унiверситету, а також через
засоби зв'язку передае сигн€tл оповiщення коголошепrо збiр у залi засiдань
Jф216).

час про загрозу або виникнення НС черговий вахтер
голову та членiв об'ектовоi KoMiciT з питань НС згiдно з

пiсля отримання вiдповiдного розпорядженнrI

У неробочий
оповiщае керiвника ЦЗ,
розробленою схемою



керiвництва. IIри похсежнiй ситуачiil черговий вахтер повlдомJIяе шOжежно-

рятуваJIьний пi:lроздiл вiдповiдlIого райоI{у за теJI.:

КlлТrзський - З 1 5-08-З 1 ;

Шев.tеtttсiвсьIсий - 70 1 -25-07 ;

Московсъкий - 62-01-08.
прLr наtтадцi на пост i сттзорелItti tсрtлtrлitrа.тlt,нсlт сиr,уацiт,rерговий вахтер

повiдомляе в черговi частинl,r райоллних вiлlдiлiв полiцiт за r:ел.:

I(l,tТвськиi.t - 700-4 2-97 ;

lllевчеltкiвський - 3 3 7-78-80;
IИосковський - 7З8 -02-7 5.

Оповiiщення та збiр учасникiв освiтнього проIIесу унiверси,гету
здiйснюетъся вiдповiдно до розроблених cxel\,f.

3.3. Дii KepiBttut<a ЦЗ yltiBepcuпremy

пiсля отримання iнформацii про загрозу i виникненнrI масштабних
аварiй, катастроф, стихiйних лих або iнших надзвисlайних ситуацiй керiвник ЩЗ

унiверситету приймае рiшення про оповiщення та збiр керiвного скпаду,

формувань ЦЗ i вiддае розпорядження про передачу сигналу <<оголошено збiр>.

Пiсля збору керiвного скJIаду керiвник вiддае розшорядженнЯ ПРО

органiзацiю захисту спiвробiтникiв та сryдентiв.
Уточнюе порядок органiзацiI роботи об'ектовоi KoMicii з пиТаНЪ НС,

ставитъ завдання головi koMicii щодо органiзацii цiлодобового черryвання,

уточнення метеоданих, забезпечення готовностi формуванъ ЦЗ.
Доповiдае керiвникУ цЗ району про обстановку, уточн}ое piBeHb

керiвництва i взаемодii пiд час лiквiдацiТ НС.
За необхiдностi особисто шрибувае до мiсця НС.

3.4, 3авOання об|екmово'i KoMicit з НС

Об'сктова комiсiя з питань НС органiзовуе:
збiр та узагалъНенЕЯ даниХ про обстановщУ, пiдготовку iнформацiйних

довiдкових даних i пропозицiй щодо прrйняття рiшення KoMicii з питань

НС про лiквiдацiю наслiдкiв стихiйних лих, аварiй i катастроф;

розробку просктiв наказiв керiвника ЦЗ унiверситету;
контроль за виконаншIм наказiв;
облiк виданих i ухвапених наказiв;
облiк ланок ЦЗ, i'x оснащення;
контроль за виконаннJIм матерiалъного, технiчного,
автотранспортного та iнших видiв забезпечення;
проведення першочергових заходiв, що зменшIують втрати
НС;
визначення та введеншI в дiю рех<имiв радiацiйного захисту;

розгортання поста радiацiйного i хiмiчного спостереження;

l

a

l

l

l медичного,

вiд наслiдкiв

a

a

l часткову дезактивацiю примiщенъ, територiй i санобробку особового
складу формувань L{З та учасникiв освiтнього процесу;
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r наланЕя д8}Iесень до вiдповiднлт:с структурних ПrдуvслrJlls державних

органiВ виконавчоi влади (тел. 700-04-32) згiлrrо з табепеIvI строКQвих Т

термiнових донесень.

3,5. Поряdок вuконuння Qciroыrttx захоdiв I{3

3.5.1. Прtt заzрозi BltltltюrcHLя масll.tmабнlх каmасmроф i
сrпuжiйнuх л1.1ж

Заходи виконуютьýя згiдно з каJIендарним плацом цЗ iз

вiдображеннrlм питань за BciMa видами забезпечен}Iя та дiями ЦЗ.
Керiвник I_{З унiверситету видае розпорядження про оповiщення та

збiр керiвного складу, об'ектовоi KoMiciI з питань НС з поста}Iовкою 3авдань:

ф то4оqi рб'9ктqвgi Ko,N,Iicii ч цFранъ ЦЗ:

. про забезпечення готовностi системи оповitцення та зв'язку, уточненнrI
- 
(гriдготовку) TeKcTiB оповiщення про порядок дiй спiвробiтникiв i

студентiв при виникненнi НС;
. про органiзачiю контролю за прийомом сигналiв вiд вiддiлу захисту

насепеннrI мiсъких районiв управлiння ЦЗ ,Щепартаменту по ВЗаеМОДiI З

правоохоронними органами та I]З Харкiвськоi мiськоi рали;
. про уточненнrI метеоданих;
. про приведення в готовнiсть до дiй ланок Щз; :

. TIpo органiзаuiю цiлодобового черryвання керiвного складу та чергових

змiн;
. про визначеннrI першочергових заходiв щодо зменшеннJI втрат 1 наслlдкlв

вiд НС;
. про пiдготовку i передачу повiдомленъ про хiд виконанЕrI заходiв до

вiдповiдних iнстанцiй.

Q пр ор ектору з соцi_алъно-економiчниl.< питанъ ;

. про пiдготовку транспорту та заявки на транспорт для перевезення

формувань I]з до району НС, а також евакуаuiТ спiвробiтникiв i стулентiв;
. пр; органiзацiю i проведення попереджуваJIьних iнженерно-технiчних,

aпaцiаrrur"* та iнших заходiв, спрямованих на зменшення втрат вiд
можJIивих НС на об'ектi;

ф головi eBaKpK9Micii:

. про приведення в готовнiсть сил i засобiв eBakokoMicii;

. про у,гочпен}Iя кiлькостi евакуйованих учасникiв освiтнього процесу.
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3,5,2, Прч BllltuKHeHHi масutпtабнttж каmаспц)оф i ,;rrt,uхtuнLlж лllх

r цровести оповiщенця сгriвробiтникiв iз використанням вqiх засобiв;
. дЬповiсти про ви}Iикненця НС KoMicii з питань ТЕБ та НС райоНУ, а такQж

вiдомчому пiдпорядкуванню i

керiвнику цз унiвероитету органiзувати неrайне проведенця робiт з

локаrriзацii aBapii i захисту 1,часникiв освiтнъого шроцесу, якi опинилися в

небезпечrriй зонi, ввести 
'передбачений 

режим захисту, розосередження i

виведення у мiсця безпечного перебування, гасiння пожежi, наданнrI

медрrчноi допомоги;
органи управлiння ЩЗ при необхiдностi перевести на цiлодобовий режим

роботи;
керiвнику Щз унiверситету органiзувати взаемодiю Bcix видiв забезпечення

заiодiв ЦЗ iз мiсцевими органами державноi виконавчоi влади та районtlою
комiсiею з ТЕБ та НС;

r оргаНiзувати i провести в уrлiверситетi рятувальнi та ir,irrri невiлшlадr-Ii

роботи, ik всебiчне забезпеLIеFII{я.

За необхiдностi оргаiriзувати евакуацirо спirзробiтникiв та студентiв

унiверсИтету, вивезенIIЯ матерiалъниХ та iншtих rliнностей у мiсця

небезгtе.tного розтаIIIуванI]я,

Q)Jолоцi об' ектовоТ rsом&ц_цgщцдЛС :

1 провести or\iнKy обстаtIовки i визначити послiдовнiстr, вI4конання заходiв

ЦЗ, пiдготувати рiшення про лiквiдацiю наслiдкiв НС;
. пiдгоryвати донесення KoMiciT ТЕБ та Нс

пiдпорядкуванню; 
.

органiзувати видачу засобiв iндивiдуального захисту працlвникам

унiверситету (за необхiдностi);
забезпечити евакуацiю спiвробiтникiв та студентiв унiверситету при

виникненнi безпосередньоi загрози iхнього життя i здоров'я.

роздIл 4

Ctulu i засобч Ц3, tцо зulучаюmься на лiквilацiю НС

раиону, вiдомчому

,I\ля захисту спiвробiтникiв унiверситету, проведення ряryваJIъних та

iнших невiдкладних робiт при лiквiдацii наслiдкiв масштабних аварiй,

катастроф i стихiйних лих заJIуIаються сиJIи i засоби формуванъ:
. об'ектова iсомiсiя з питань НС;
. помiчник керiвника ЩЗ унiверситету (прийом i передача iнфОРМаЦii

в робочий час);
r черговий шерсонаJI унiверситету (прийом i передача iнфОРМаЦii В

неробочий час);
. ланки цивiльного захисту об'екта (попередження i лiквiдацiя Нс):
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1) медиtIна ланка (надання першоi медичноi допомOги,';
2) ланка пожежогасiння (локалiзацiя i гасiння пожеж),
З) ланка ОГП (охорона цромадського порядку);
4) гrункт видачi ЗIЗ (забезпеченIIJI ЗIЗ i табелъним майном
спiвробiтникiв i формувань I-{З);

5) ланка зв'язку та оповiщення (органiзацiя зв'язку та оповiщення).

При необхiдностi, за погодженням iз комiсiею з питань ТЕБ та НС
Киiвського району м. Харкова для проведення рятув€tпьних та iнших
невiдкладних робiт можуть додатково заJryпIатися вiдповiднi пiдроздiли

районного пiдпорядкування.

роздIл 5

Орzалtiзацiя забезtlеченлtя зжоdiв сtш ItS yttiBepcumemv

Органiзацiя i проведення Bcix видiв забезпечення заходiв i дiй сил_ЦЗ
гtiд .1rq лirсвiдацii rrаслiдкiв FIC, ILlo BpII{IIKпII на з:ерllторii об'скта (розвiдкrт,

itлжеtlерногсl, хilиiчноr,о, ,Iрансilортного, Iч{едичного, гiдрометеорологiчног0,
протиIIоже]кFIого забезле.tеl{ня" охорони гр()]\{адськOгсl ]lорялку та irr,) L{i захо,ци

оргаttiзовуIоться пiд керiвництвом ректора унiверсите,rу через cBoix
застуIIIirtкiв, голову KtlMic:iT з IIи,гаI{ь НС та вiддi;r з lIи,г&нIl I-{C та IJЗ}{, зокрема:

Коцgrйurщ$нкцJ_оbзly |пц_ ,tц

rлеревiряr: готовнiсть лiтliй i KarraпiB телефолtного зв'язку;
забозпе.лус зв'язкоN{ оператllвIIу групу об'скта;
знах,Oi{и,гься ts го,гов}l(}сr.,i /ro вiднов:lеtlня можлиIзог0 ilорушеi{ого лirliй i
Katltt"TtiB зв'яэку.

малцljр 9ц а D с ь ко?а п о р'!.фlyj,

забезitе.tу€ сlхорону iрпппu2lського IIорядку гtiд час евакуацiТ (виведеrrня)

у.rасникiв освiтriього tlpol{ecy з небезпе.tн,оi зон1.I;

сllit,ittIiзовуе посилеIi}iя пропускIIого peil(IIмy на,гсрлrторiТ об'ек,rа i rз мiсцях
безп,J.lliот,о I]с]зтаIIIуваIiIш у.rасникiв освiтньогс процесу IiIляхом стtsOренIJя

,цOла,ткOвлtх посr:iв i патрулiв;
забезгtе.lуе пil{lрипtаtrня порr]дку i длtсr{иплiлlи шiд час :/крит"гя i
знахо,liжеlлiiя опiврсбirrtlrкiR у захисtI],I}i спорудах.

органiзову с локалiзаt1iю i безl lосерелнIо .lriKBii{altito поiкежi ;

органiзсlвус tзза,смсl;дiто з пр()тI{пояiе)i\IIимI{ iliлроздiлами району при i'x

залуче}Iнi дсl лirtвi;дацiТ по;ксхсi tta об'еtстi.

l

Е

l

tr

l

l]a

l!
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Щdцч,нщанка об'екmа:

. забезпечуе готовнiоть санiтарних постiв;. приймае захОди дО розгортаннrI медИчного пункту для прийому i наданшI
першоi допомоги потерпiлим i iх транспортування в лiкувалънi закJrади;t видае пропозицii щодо введення (за необхiдностi) карантинного режиму на
об'ектi;
проводить спlльно з лlкувальними установами району повний комплекс
лiкувально-профiлактичних, санiтарно-гiгiенiчних i протиепiдемiчних
заходiв, звертаючи особливу рагу на санiтарний контроль за зберiганням
продуктiв харчування i води.

роздIл б

орzанiзацiя управлiння mа 3в'язку пid час лiквiDацii HaanidkiB нсlозвччайнttх
сumуацiй (аварiй)

6, 1, Ор еанiз а цiлt упр авлittttя

УправлiНня захоДами з лiквiдацii наслiдкiв НС або при загрбзi ik
виникнення здiйснюе керiвник цз унiверситету через об'ектову комiсiю з
питанъ НС i вiддiл з питань НС та ЦЗН.

управлiння органiзову€ться з мiсць постiйного розташування
об'ектовоi koMicii з питань Нс при тiснiй взаемодii з комiсiею ТЕБ та Нс
району дJuI безпосередньот органiзацii захисту спiвробiтникiв, проведення
рятув€tльних та iнших невiдкладних робiт.

6. 2. Ор еалtiз а цiя о п о вiulення

Оповiщення спiвробiтникiв про виникнення НС i порядок ikHix дiй
ЗДiЙСНЮеТЬСЯ З ВиКОрисТанн;Iм внутрiшньоi радiотрансляцiйноТ мережi та
дублюеться по ryчномовному зв'язку.

6, 3. Ореанiзацiя зв'язку

зв'язок органiзуеться з мiсця постiйноi дислокацii:
- телефонними кан€шами мiських АтС з вiддiлом з питань ЦЗ та I]ЗН

району, районною комiсiею з ТЕБ та Нс, а також з органами управлiння та
силами, що заJIу{аються до лiквiдацii наслiдкiв нь за погодженнlIм з
вiдповiдними установами;

- каналами мiжмiсъкого зв'язку по лiнii вiдомчого пiдпорядкрання.
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ДОДАТКИ:

L, Календарний план основних заходiв при загрозi та виникненнi НС.
2. Можлива обстановка на територii унiверситету в разi виникнення НС

(вiдпрацьOвуеться на мапi).
3. Схеми органiзацiI оповiщенця i зв'язку.
4, Розрахунок сил i засобiв, що заIryчаються для лiквiдацii НС в унiверситетi.

голова koMicii з цитань Нс
ХFIПУ iMeнi Г.С.Сковородци d{ - Юрiй Бойчук


