МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НАКАЗ
12.02.2021

Миколаїв

№ 52

Про підготовку та проведення
об’єктового
тренування з
питань цивільного захисту
Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України від
02.10.2012 р. № 5403-VI, «Порядку організації та проведення спеціальних
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту», затвердженого
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.2019 № 991, наказу
ректора університету від 07.09.2020 р. № 325 та з метою підготовки працівників
і студентів до дій у надзвичайних ситуаціях
НАКАЗУЮ:
1. Провести 12.03.2021 р. об’єктове тренування (далі – ОТ) на тему «Дії
керівного складу ЦЗ, членів формувань ЦЗ та учасників навчального
процесу університету при виникненні надзвичайної ситуації – виникнення
пожежі в навчальному корпусі № 1».
2. На проведення об'єктового тренування відвести 4 години. Початок ОТ
призначити на 08.30, кінець – 12.30.
3. Затвердити склад керівництва об’єктового тренування:
Керівник ОТ – ректор університету Будак В. Д.;
Начальник штабу керівництва тренувань – проректор із адміністративногосподарчої роботи Даниленко В. Л.
4. Залучити до участі в об’єктовому тренуванні:
4.1. На весь період ОТ: керівний склад університету, керівників
структурних підрозділів, членів об'єктової комісії з питань
надзвичайних ситуацій.
4.2. На період виконання управлінських рішень і практичних заходів:
керівний склад формувань ЦЗ.
4.3. Згідно з планом проведення: комісію з питань евакуації.
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4.4. Згідно з планом проведення: формування ЦЗ – ланка зв’язку та
оповіщення, протипожежна ланка, ланка охорони громадського
порядку, санітарний пост.
Відповідальній за планування та організацію заходів з питань цивільного
захисту, начальнику штабу керівництва Даниленко В. Л.:
5.1. До 26.02.2021 р. надати для затвердження ректору календарний план
підготовки спеціального об’єктового тренування.
5.2. До 01.03.2021 р. надати для затвердження план проведення ОТ.
5.3. 11.03.2021 р. о 12.00 в Актовій залі за участі представника НМЦ ЦЗ та
БЖД провести інструктивно-методичні заняття для студентів та
працівників з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних
ситуаціях.
Командиру групи зв'язку й оповіщення до 10.03.2021 р. перевірити та
привести до готовності всі засоби зв'язку й оповіщення ЦЗ у навчальному
корпусі № 1.
Командирам формувань, посадовим особам, на яких покладено виконання
завдань у сфері ЦЗ до 10.03.2021 р.:
7.1. Відкоригувати особисті плани приведення формувань у готовність до
дій за призначенням згідно з розділами плану реагування на НС у
МНУ імені В. О. Сухомлинського.
7.2. Ознайомити особовий склад та працівників університету зі змістом
практичних заходів, спрямованих на зниження впливу наслідків
надзвичайних ситуацій.
7.3. До 10.03.2021 р. провести контрольне заняття щодо порядку дій у разі
оповіщення надзвичайних ситуацій.
7.4. Забезпечити в ході проведення тренування дотримання заходів
безпеки, збереження майна.
Контроль виконання наказу покласти на першого проректора
Овчаренка А. В.
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