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,Щодаток 4

до Органiзацiйно-методичних вказiвок
з пiдготовки насеJIення Кам'янка-
Бузького району Лъвiвськоi
областi до дiй у надзвичайних ситуацiях
на 2019 piK

прогрАмА
прискореноТ пiдготовки працiвникiв до дiй в особливий перiод

I. Загальнi положення

1 .1. Ця Програма розроблена вiдповiдно до Порядку здiйснення навчання

населення дiям у надзвичайних ситуацiях, затвердженого постановою Кабiнету

VIiHicTpiB УкраiЪи вiд 26.06 .201,З JЮ 444.
навчання працiвникiв об'екта за Програмою розпочинаеться одночасно з

уведенням в дiю Плану цивiльного захисту на особливий перiод.

|.2. Мета Програми у стислi термiни пiдготувати працiвникiВ

пiдприемств, установ та органiзацiй (далi - об'екти) до практичних дiй в умовах
надзвичайних ситуацiй особливого перiод} на базi ранiше отриманих ними

знань i навичок при навчаннi у системi цивiльного захисту.

1.3. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю i якiстъ проведення навчання несуть

керiвники об'сктiв, а заняття по структурних пiдроздiлах проводятъсЯ ix
безпосереднiми нач€шьниками - керiвниками навчапьних груп.

Навчальнi питання тем Програми вiдпрацьовуються практично. Пiд час

занять працiвники запучаються до пiдготовки наявних захисних споруд до

прийому працiвникiв, якi потребують укриття, спорудЖеннЯ найпросТiшиХ

укриттiВ, виконаннЯ протипожежних та iнших заходiв, шо пiдвищують

стiйкiстъ роботи об'екта у вiйськовiй час. Кожен працiвник повинен виготовити

собi ватно-марлеву пов' язку.

.щля навчання працiвникiв прийомiв надання само- та взаемодопомоги до

занять з€шучаються медичнi працiвники об'сктiв.
Кожне заняття закiнчусться пiдведенням його пiдс5rмкiв.

II. Обсяг засвосних знань та BMiHb за Програмою

2.| . За результатами вивчення Програми кожен працiвник повинен :

а) знати:
- порядок дiй за сигн€шами оповiщення;
- мiсце розташуВаннЯ сховища на об'ектi та своТ дiТ при його заповненнi;

- порядок проведення евакуацii у перiод военного стану;

- засоби iндивiдуального захисту та прийоми користування ними;

- цорядок проведення знезараження, частковоТ caHiTapHoТ обробки;



- способИ наданнЯ домедичНоТ допоМоги посТражд.JIим вiд застосуваннявiйсъкових засобiв ураження;
б) вмiти:
чiтко дiяти за сигнЕuIами опQвiщення;
займати сховиIrrе тя п.\mтri.-,_л---_ 

- 

:-- ^ -сховище та дотримуватись правил поведiнки в ньому;- пристосовувати пiдвалънi примiщення пiд укриття та споруджуватинайпростiшi укриття;
- використовувати iндивiдуальнi засоби захисту дихання та шкiри;

;r""O*'#:::#i:" 
оДяГ До ЗахистУ вiд радiоа*,""""", 

"rрй""""р*чо"r"бактерiа;rьних засобiв ;- захищати вiд забруднення продукти харчування тасiльськогосподарсъких тварин i фураж ?on" "u..rr""rя сiльськоТ_ надавати само- та взаемодопомогу при ураженнях;- ЗнеЗаражувати примiщення, робоче мiсце, одяг, взуття,особистi речi, проводити часткову caHiTapHy обробку.

Тема l. Пiдготовка захисних споруд
працiвникiв, якi потребують укриття.

воду, а також
мiсцевостi);

засоби захисту i

Ре
й змiст теми

i заглиблених примiщенъ до прийому

Звiльнення сховища (у*р"-") вiд матерiальних засобiзберiгаються.в","uо*;;;""о;;ffi ;";#";i"fi liJЖ:iтi;.1l1,i";TyIрозташування у
.rr v rчDJlUпгlл La

Жlх"#,Т,* ju"-о*-,,I3*л__,_u;УницТВо.',ч*?споруджуванихукриттiв,
ffJ"у^"",:уJ:л:1",:.yл"задiацiйнихукриттi"-6Бi;,ffi ffi Ёiiffi #ffi;заглиблених примiщенъ.

використання. Порядок використання пошкодженого протигазу.

*н:::*л",т1 j:--ili".,ушкiрив;"-.;";;;#";;*;iх#Т;#Нхх';
протипиловоi тканинноТ маски.

Тема 2, Порядок дiй працiвникiв об'екта вiдповiдно до вимог Плануцивiльного захисту на особп"""й перiод та за сигнаJIами оповiщення.IнформУваннЯ працiвникiв об-'екта щодо дiй вiдпо"iд"о до вимог ПлануЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ На ОСОбЛИВий перiод 1rро |оr"иток можливих надзвичайнихситуацiЙ, ПРО мiсцЯ розгорта"", i ,u"Ь"руiання аварiйно-рятув€LJIьних сил,зсlJIучення необхiдних pecypciB' технiчних i Ърu"..rортниХ.u.обiu тощо). 
{порядок оповiщення при загрозi виникнення аварiй, катастроф,застосування зброТ масового знищення.

{iT за сигн€tпом <<Увага BciM!>:
- при забрудненнi мiсцевостi небезпечними хiмiчними речовинами;- при радiацiйному забрудненнi мiсцевостi;
- при повiтрянiй тривозi, артилерiйському обстрiлi.

зrд4а-1 Використання засобiв iндивiдуального захисту.

*|J^"I" "ч:Y*Yлa*оr"*='" i респiраrорi" Пiдбiр та ОТрИМ?ННЯ ;

тема 4. Пiдготовка до розосередження та евакуацii.
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ПорядоК оповiщеНня прО евакуацiю на об'ектi. обов'язки працiвникiв

об'екта при евакуацii. Пiдготовка до безаварiйноТ зупинки виробництва.

Органiзацiя евакУацii працiвникiв об'екта, членiв ik родин. Прибуття на збiрний

пункт евакуацiТ, порядок вiдправлення у безпечний район.

Тема 5. Виконання протипожежних заходiв,
профiлактичнi протипожежнi заходи, якi проводяться на об'ектi:

покриття вогнестiйкою речовиною дерев'яних елементiв споруд, очистка

територii вiд будiвельнЪго смiття, трави, швидкозаймистих матерiалiв,

пiдготовка до використання засобiв гасiння пожежi. Гасiння займань i пожеж,

щiт прачiвникiв при рiзних тицах займань i пожеж,

Тема 6. Захист продуктiв
i бактерiологiчного зараження.

харчування i води вiд радiоактивного, хiмiчного

ВикористаннrI герметичноi тари

харчування та води. Пакування рiзних _

кондитерськi вироби, овочi, сипучi
польових умовах). Захист вiдкритихзберiгаються поза примiщеннями (у польових yMoI

джерел води у сiльськоТ мiсцевостi (шахтних колодязiв).

тема 7. Захист сiльсъкогосподарсъких тварин i фуражу вiд

радiоактивного, хiмiчного i бактерiологiчного зараження.

призупинення пасовищного випасу тварин. Герметизацiя тваринницьких

.rримirrдЬ*r", .ruорення запасiв води, захист KopMiB. Укриття тварин у траншеях i

овочесховищах. Виготовлення для елiтного поголiв'я засобiв захисту.

Тема 8. Надання само- .tu uauarодопомоги в зонах ураження.
СамодоПомога i взасмОдопомога при переломах, вивихах, Зупинення

кровотечi. Прийоми накJIадання пов'язок на рани i обпеченi частини тiла,

гiрийоми i способи забезпечення iммобiлiзацii при переломах iз застосуванням

стандартних шин або пiдруrних матерiалiв. Способи транспортування

поранених та уражених. Само- i взаЬмодопомога, ПРи опiках i ураженнях

: i плiвок для захисту продуктiв
продуктiв (м'ясо, масло, риба, cyxapi,

продукти). Захист продуктiв, якi

обладнання
та засобiв

положення
виникнення

iндивiдуа_гrьного захисту. лiТ при частковiй i повнiй санiтарнiй обробцi,

Щотримання заходiв безпеки.

IV. Рекомендований перелiк нормативних докчментiв

1. Кодекс цивiльного захисту УкраТни,

2. Постанова кму вiд27.09.2017 Jю 733 <Про затвердження

про органiзацiю оповiщення про загрозу виникнення або

"uдr""ruйних 
сиryацiй та зв'язку у сферi цивiлъного захисry)>.

3. Постанова кмУ вiд 24.03.2004 Jф 368 <Про затвердження

класифiкацiТ надзвичайних ситуацiй за ix рiвнями>,

Порядку
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4. Постанова К\1}' Bi: ]6.06,20]j ЛЪ 444 <Про затверJ/kення Порядку
здiйснення навчання насе-]ення дiял,t у надзвичайних ситчацiях>>.

5. Постанова KN4Y вiд 09.10.2013 N 616 <Про затвердження Положення
про добровiльнi формування цивiльного захисту).

6. Постанова КМУ вiд 09.10.201З Jф 787 <Про затвердження Порядку

утворення, завдання та функцiТ формувань цивiлъного захисту>).

7. Постанова КМУ вiд З0.10.2013 Jф 841 <Про затвердження Порядку
проведення евакуацiТ у разi загрози виникнення або виникнення надЗВичайНИХ

ситуацiй>.
8. Постанова КМУ вiд 09.01 .20|4 N9 11 кПро затвердження Положення

jl{]o сдину державну систему цивiльного захисту)>.

9. Наказ МНС УкраТни вiд \6.t2.2002 Jф ЗЗ0 <Про затвердження
Iнструкцii з тривалого зберiгання засобiв радiацiйного та хiмiчного захистУ)>.

10. Наказ МВС УкраТни вiд 09.07.2018 Ns 579 <Про затвердження вимог з
питань використання та облiку фо"ду захисних споруд цивiльного захисту>.

1 1. Наказ МВС УкраТни вiд 05.11.2018 Ns 879 uПро затвердження Правил
техногенноТ безпеки>>.

\2. Наказ МНС Украiни вiд 16.07.2009 Ns 494 <Про затвердження
Методичних рекомендацiй щодо розроблення планiв цивiлъного ЗахйСry
пiдприемств, установ, органiзацiй на особливий перiод>>

13. Наказ МНС Украiни вiд 17.06.2010 Jф 472 <Про затвердження

Методичних рекомендацiй щодо роботи
особовому складу невоснiзованих формувань
захисту).

|4. Наказ ДСНС Украiни вiд 2З.03.20\5 J\Ъ |67 <Про затвердження
методичних рекомендацiй щодо пiдготовки населення до дiй в умовах загрози

або вчинення терористичного акту).
15. Наказ МОЗ УкраТни вiд 1б.06.2014 Ns З98 пПро затвердження

порядкiв надання домедичнот допомоги особам при невiдкладних станах)>,

зареестрованийу MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 01.07.2014 за Nq 750125527.

1б. Наказ мвС УкраТни вiд 31.01.2015 J\Ъ 11З <Про затвердження

пунктiв видачi населенню та
засобiв радiацiйного i хiмiчного

примiрнOго положення про формування цивiльного захисту).

Завiдувач сектору
з питань цивiльного захисту
Кам' янка-Бузькоi райержадмiнiстрацii о.В. Хаба,//


