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ПОЛОЖЕННЯ 

про штаб з питань цивільного захисту 

 

1. З метою організації заходів цивільного захисту в університеті 

віднесеним до другої категорії є штаб з питань цивільного захисту – 

самостійний структурний підрозділ університету, а у випадках, передбачених 

Кодексом цивільного захисту України призначається відповідальна особа за 

штаб з питань цивільного захисту. 

2. Штаб з питань цивільного захисту підпорядкований та підзвітний 

безпосередньо ректору університету. 

3. Штаб з питань цивільного захисту є об’єктовим постійно діючим 

органом управління цивільного захисту, до повноважень якого належать 

питання організації, здійснення та контролю заходів цивільного захисту.  

Штаб з питань цивільного захисту у своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та ректора університету, а також цим Положенням. 

4. Основними завданнями штабу з питань цивільного захисту є: 

організація виконання заходів у сфері цивільного захисту університету, 

спрямованих на захист студентів, співробітників, майна і територій від 

надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення 

сталого функціонування університету в умовах надзвичайної ситуації і в 

особливий період; 

забезпечення виконання заходів і наказів, створених органами управління 

і силами цивільного захисту та підтримання їхньої готовності до дій за 

призначенням; 

забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки. 

5. Штаб з питань цивільного захисту діє відповідно до покладених 

завдань: 

забезпечує виконання заходів у сфері цивільного захисту в університеті; 

надає пропозиції, організовує та контролює виконання заходів щодо 

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, 

утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту;  



здійснює облік та веде документацію з утримання захисних споруд 

цивільного захисту, організовує утримання їх та забезпечує готовність цих 

споруд до укриття студентів та співробітників у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

організовує забезпечення студентів і співробітників університету 

засобами індивідуального захисту органів дихання та засобами колективного 

захисту; 

забезпечує розміщення інформації (наочної агітації) про заходи безпеки 

та відповідну поведінку студентів і співробітників, які знаходяться у зонах 

можливого ураження, у разі виникнення аварії в університеті; 

організовує створення і забезпечення функціонування спеціальних, 

локальних і об’єктових систем оповіщення; 

організовує виконання заходів щодо впровадження інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту, що зменшують ступінь ризику виникнення аварій, 

пожеж та вибухів об’єктах господарювання; 

здійснює планування та забезпечує контроль за підготовкою та 

проведенням під час виникнення надзвичайних ситуацій заходів з евакуації 

студентів, співробітників та майна університету; 

організовує та забезпечує проведення зі студентами та співробітниками  

індивідуального і курсового навчання за програмами підготовки до дій у 

надзвичайних ситуаціях, також інструктажів із питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки; 

є робочим органом комісії з питань надзвичайних ситуацій університету 

підготовку та контроль за виконанням її рішень; 

розробляє проекти наказів ректора університету щодо організації та 

реалізації заходів цивільного захисту; 

розробляє план реагування на надзвичайні ситуації університету; 

розробляє план цивільного захисту університету на особливий період, 

який продовжує роботу у воєнний час та який віднесено до категорії цивільного 

захисту; 

організовує розроблення проекту плану основних заходів цивільного 

захисту університету на рік; 

Розробляє план-графік проведення спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань із питань цивільного захисту, організовує його виконання та звітує за 

результатами проведених навчань, тренувань; 

організовує та контролює проходження посадовими особами університету 

навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки; 

здійснює підготовку звітних документів із питань цивільного захисту; 

здійснює супровід посадових осіб органів державного нагляду з метою 

перевірки готовності сил цивільного захисту для проведення робіт за 

призначенням; 

організовує та забезпечує виконання вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, а також надає пропозиції щодо приписів, 

постанов та розпоряджень ДСНС України та її територіальних органів; 

надає пропозиції та контролює виконання заходів щодо впровадження 



автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети 

виробничої автоматики; 

організовує та контролює утримання у справному стані засобів 

цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за 

призначенням; 

забезпечує своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів 

цивільного захисту про стан  та виконання заходів університету; 

Надає пропозиції ректору університету щодо: 

створення формувань цивільного захисту, спеціалізованих служб 

цивільного захисту, необхідних для їх функціонування та забезпечення 

готовності до дій за призначенням матеріально-технічної бази; 

планування матеріальних та фінансових витрат для виконання заходів 

цивільного захисту, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій в університеті; 

створення, накопичення, порядку зберігання і використання об’єктових 

матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

розроблення заходів забезпечення цивільного захисту, впровадження 

досягнень науки і техніки, досвіду із зазначеного питання; 

розроблення інструкцій та проектів наказів з питань цивільного захисту, 

здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

забезпечення виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного 

захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

6. Штаб з питань цивільного захисту має право: 

одержувати від інших підрозділів університету інформацію, необхідну 

для виконання покладених на нього завдань; 

заслуховувати інформацію керівників інших структурних підрозділів та 

окремих співробітників керівного складу університету про стан виконання 

завдань і заходів з питань захисту студентів, співробітників та територій від 

надзвичайних ситуацій; 

ініціювати проведення нарад та створення робочих груп для 

відпрацювання питань цивільного захисту;  

7. Штаб цивільного захисту під час виконання покладених на нього 

завдань співпрацює з іншими навчальними закладами, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування з 

питань цивільного захисту. 

Під час виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня на базі 

структурного підрозділу з питань цивільного захисту створюється штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

8. Начальник штабу з питань цивільного захисту: 

здійснює керівництво діяльністю штабу, відповідає за виконання 

покладених на штаб завдань та прийняті ним рішення; 

організовує діяльність штабу, спрямовану на розроблення і здійснення 

заходів щодо захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 



розробляє проекти наказів керівника університету з питань організації та 

виконання заходів цивільного захисту; 

формує проекти планів у сфері цивільного захисту на мирний час та 

особливий період університету; 

контролює в межах компетенції виконання наказів з питань цивільного 

захисту студентами та співробітниками університету; 

забезпечує в штабі виконання вимог законодавства, зокрема Кодексу 

цивільного захисту України, Кодексу законів про працю України; 

визначає та затверджує функціональні обов’язки командирів формувань, 

груп цивільного захисту; 

подає пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення командирів 

груп, членів штабу цивільного захисту; 

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі 

потреби – припинення роботи структурних підрозділів до усунення порушень, 

які можуть привести до виникнення надзвичайної ситуації або загрожують 

життю та здоров’ю студентів та співробітників. 

 

 

Проректор з адміністративно-господарчої 

роботи         В. Л. Даниленко 

 

 


