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Органiзацiйно-методичнi вказiвки
з пiдготовки населення Кам'янка-Бузького районуЛьвiвськоi областi

до дiй у надзвичайних ситуацiях на 2019 piK

Керiвникам мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого
самоврядування (надалi мiсцевi органи влади), пiдприемств, установ Та

органiзацiй незtшежно вiд форпл власностi та пiдпорядкування (надалi
суб'скти господарювання) на виконання вимог нормативно-правових актlВ У
сферi цивiлъного захисту з пiдготовки населення, органiв управлiння та сил

цtlвiльного захисту до дiй ч надзRичайних ситуацiях:

1. Навчання насеJення :iяrr } надзв1.1чайнлtх сит,vацiях здiйснюват'l,t

вiдповiдно до Поряrк1 ,здiйснення навчання насеlення дiяпл 1 над,]вttчайьtих

ситуацiях, затверд)kеного постановою Кабiнетt,- N4iHicTpiB УкраТнlr ВiД

26.06.201З J\9444 (налалi - Порядок навчання). та Органiзацiйно-п,lетодичнI{х
вказiвок з пiдготовки населення до дiй у надзвичаliнлтх ситl,ачiях, затверДЖеНИХ

наказом f,ержавноТ служби УкраТни з надзвичайних ситуаrlil"t (на:lалi - 11СНС
УкраТни) вiд 19.02.2016 Nq8З:

- за мiсцем роботи - працюючого населення,

- за мiсцем навчання - дiтей дошкiльного BiKy, учнiв та студентiв;

- за Miclleм проживання - непрацюючого населення.

2. Навчання населення дiям у надзвичайних ситуашiях органiзуваТИ Та

здiйснювати у формi:

- самостiйного вивчення iнформацiт про дiт в умовах надзвичайних

г:



3.1.5. ПрискореноТ пiдготовки працiвникiв до дiй

згiдно з додатком 4 (при переведеннi до функчiонування в

з.1.6. Пiд час проведення спецiальних об'ектових

з.1. Навчання працiвникiв безпосередньо на пiдприсмствах, в установах,

органiзацiях здiйснювати шляхом курсового та iндивiдуального навчання за

програмами пiдготовки до дiй у надзвичайних ситуацiях:

3.1.1. Загальнот пiдготовки працiвникiв пiдприемств, установ та

органiзацiй згiдно з додатком 1,

з.t.2. Спецiальноi пiдготовки працiвникiв, якi входятъ до скJIаду

спецiалiЗованиХ служб i формувань цивiльного захисту, згiдно з додатком 2,

3.t.3. Щодатковоi пiдготовки з техногенноi безпеки працiвникiв об'сктiв

пiдвищеноТ небезпеки згiдно з додатком 3,

З.I.4. Пожежно-технiчного MiHiMyMy

,-;,;ботах з пiдвищеною пожежною небезпекою,
для працiвникiв, зайня,гих на

в особливий перiод
особливий перiод).
навчань i тренувань

з питань цивiлъного захисту.
3.2. Навчальнi групи працiвникiв з курсового навчання утворити у скпадl

формуванъ цивiПьногО захисту, з iндивiдуаJIьного навчання - по структурних

"iдро.дiпах 
пiдприемств, установ та органiзацiй,

керiвникiв навчальних груп призначити наказами керiвника пiдприемства

i забезпечити проходження ними спецiа_гtьнот пiдготовки у Навчально-

методичному центрi чивiльного захисту та безпеки життсдiяльностi Львiвськоi

областi (надалi - НМЦ).
,.Що проведеннЯ занятЬ з наданЕя домеди:уоi допомоги заJIучати медичних

i t [Jацiвникiв пiдприемств, установ та органlзацlи,

з.з. Пiд час прийняття на робоrу i за мiсцем роботи органiзувати

проведення iнструктажiв працiвникiв з питань цивiльного захисту, пожежнот

безпеки та дiй у надзвйчайних ситуацiях з використанням дiючих на

пiдприемствi, в ycTaнoBi та органiзацii про|рам пiдготовки, правил, ,]_"]рJу",

,nu"iu реаryван"" "u 
надзвичайнi ситуацii, iнших нормаТивно-правових актlв з

,"ru"" цивiльного захистУ, техногеЬноi та пожежноТ безпеки,

ПрограмиДляПроВеДенняВсТУПного'ПерВинного'ПоВТqрноГо'
позапланового та цiльовоiо iнструктажiв затвердити KepiBH"59* пiдприемства,

установи та органiзацii пiсля узгодження ix змiсту з Кам'янка-Бузьким

районним вiддiлом Головного уrrрu"пiння ЩСНС у Львiвськiй областi (надалi -
Кам'янка-Бузький рв гУ дснС УкраТни у Лъвiвськiй областi),

Пiд час прийняття на робоrу працiвrrикiв робiтничих спецiальностей,

зайнятиХ на робоru* з пiдвищеноЮ пожежною небезпекою, здiйснювати

попередНс навчання за програмою пожежно-технiчного MiHiMyMy,

У под€шьшому .rЁр.uiр*у знань TaKlD( працiвникiв проводити щорiчно

комiсiеЮ з перевiРки знанЬ . 'йu"" 
пожежнОТ безпеки пiдприемства, установи та

органiзацiт. Перелiк питань дJIя перевiрки знанъ. з пожежнот безпеки та скJIад koMicii

затвердити вiдповiдrшшли "u**u*" 
*фi"""*u пiдприсмства, установи, органiзацii та

забезпечити 11роходдtешя чJIенами koMiciT навчання i перевiрки знань з tIитанъ

пожежноТ безпеки в L{МЦ.



ПЦвшlдеr*rя рiвня знань та отримаш{rI практиLIнI,D( навиtlок щодо дiй у

надзвичайшо< с}rryацi-л< здiйсrl}овати на практичнI/D( ЗанrIТТл( пlД час проВеденн,I

спецiаьнш< об'сктовlлr навчань i тренрань з питань цивiльного захисту з

перiодичнiстrо, встановленою Порядком пiдготовки до дiй за призначенш{м органiв

управлiнТля та сиП цивiльноГо захисry, з€Iтвердженим постановою Кабiнеry MiHicTpiB

Украfни вiд 26.06.201З Ns 443.

Спецiалънi об'екговi тренування з питанъ цивiлъного З€lхИСту-*

з форшгIъанIUIми цивiльного захисту проводити щороку тривапiстю вiд 4 до 8 годин

на пiдприемствах, в установах та органiзацiлl, якi у встановленому порядку створили

формуъання цивiльного захисry.

спецiальнi об'скговi тренрання з питань цивiльного. захисry у перший 
|11(

трирiчного перiоду об'скговоi пiдготовки проводити як роздiльнi, за п11анами та пlд

о.рi"""цruом керiвникiв форп,ryванъ цивiльного захисry,

На другиi piK щrя 
"iдrrрurдованнr' 

взаемодii та досягненIш злагодденост1 дlи з

лiквiдацii наслffiв надзвичайнот сиryацiт проводити спiлънi тренування пiд

керiв}мцтвом особи, яка у разi виникненнr1 надзвиllайноi сиryацiт виконуе на

пiдприемствi, в ycTaHoBi та органiзацiТ функцii керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв

надзвичаЙшrоi сrгуаФТ.
на третiй'рiк спеuiальнi б'екговi навчання з питань цивiльного захисту

планувати * rроuодоr" вiдlовiдно до заryму i cTpoKiB проведенIUI на пiдприемствах,

в установ ах ,га органiiацi-ю< спецi€lпьного об'екговою навчання як завершiшъний

.rЬ ,р"рiчного щ.Iкry об'еюовоТ пiдГотовкрr.прачiвникiв, метою якI,D( € визначення

готовностi пiдприемства, установи та органiзацii до дiй за планом реаryвання на

надзвичайнi сиryацiТ та в умовах особливого перiоду,

тренранrul на випадок пожежi проводити двiчi на pik на Bcix пiдприсмствах, в

установах та органiзацiл( iз загцченIuIм всього пращоючого персонаIry,

ТренраннязшвиДкоТевакУацiilшоДейПроВоДиТидвiчi"uр'-*У"""-:Т"::"
закJIадах, nioyu-ur.r^ установах iз стацiонаром, булинках дJuI JIюдей т.lа:::,:,у
та осiб з iнвалiднiстю, санаторiя< i закладах вiдпочинку, кульryрно-просвlтнlх та

видовицЦ{IzD( ЗакJIадах, критI/D( СПОРгивних будiвлл< i спорудах, готеJl,Dq торговю(

пiдприсмствах (два повЬрхи i бiльше) та iшrло<, аналогiчних за призначенIUIм,

об'екгах з масовим перебуванням rшодей, 
: _ 

а

на пiдприемствах, в установах та органiзацi-шс з чисельнiстю працiвникiв 50

осiб i менше щорiчно проводити тренування персонаry пiдприсмств, установ та

з метою вiдпраrцован}ш дiй у разi виникненнrI надзвичайн!D( ситуацlи rцороку

з у{асник€lN.{и навчаJIьно-вю(овного процесу проводити вiдповiдно:

- об'ектоВi тренуваНня з питаНi цивiлъНого захиСт у закjIаДах вищоТ освiти;

<!,ень цивiльного захистУ)> у закJIадах зап}льноi середньоi та професiйноТ

-<<ТижДенъбезпекиДиТини)УЗакJIаДiжДошкlлъноlосВlТи.
на пiдприемствах, в органiзацi-шс, установах, що мають хоча б один об'скт

пiлвищеНоТ 
"еЬез.rеки, 

щорiч"о.rро"ОдитИ треIryвачня ry:о1о 
персонаry з мовlрних

аварiйню< сиryацiй, rцо передбаченi планами покалiзацii i лiквiдацiТ наслiдкiв аварiй

(rrрЪr"u"uрiйнi тренувu"ф Протягом кожного року (y,o,ury числi року проведення



слеLIiацьного об'€ктового навчання) з працiвниками так}тх суб'сктiв господар}овання
_у порядк}, та з перiо.ll-гчнiстю, передбаченими планом локалiзацiТ i лiквiдацiТ
нас;riдкi в аварiй, додатково проводити навчаJIьнi тривоги.

графiки tlроведенriя спецiальних об'сктових навчань i тренувань щороIqзатверджувати керiвником пiдприемства, установи, органiзацii та
мiсцевими органами виконавчоТ влади та Кам'янка-Брiким РВ ГУ
у Львiвсъкiй областi.

погоджувати з

ДСНС УкраiЪи

з метою якiснот пiдготовки та-проведення практичних заходiв пiдготовки
до дiЙ у надзвИчайниХ ситуацiях керiвникам пiдприемств, установ, органiзацiй
рекомендуеться з€tлучати майстрiв виробничого навчання, завiдувачiв
навч€L[ъНо-консуЛьтацiйних пунктiв HMI] для здiйснення ними методичного
супроводу.

встановити для майстрiв виробничого навчання таку кiлькiсть годин дляпiдготовки та проведення занrIть з практичноi пiдготовки з питань цивiльногозахисту з розрахунку на одне спецiальне об'ектове навчання (тренування):
спецiальне об'екгове навчанrrя суб'екга господарюваннrI (COHj- до 5 днiв

(40 год.);

об'ектове тренування вищого навчаJIьного закладу (ОТ) до 4 днiв(32 год.);
<!енЬ цивiльнОго захиСту> та об'ектове тренування (ЩI]З) - до З днiв(24 год.);
<<ТиждеНь безпеКи ди-гиНи) та об'ектове тренування (ТБЩ) - до З днiв(24 год.).
3,5. ПiдготоВку осiб керiвнgгО складУ та фахiвцiв здiйснювати згiдно

з Перелiком категорiй осiб керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких
повоязана з органiзацiею i здiйсненням заходiв з питань цивiльногозахисry, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 23.10.2013
м819, та вiдповiдно до вимог Положення про органiiацiю навчального процесу
з функцiонаJIьноГо навчання, затвердженого наказом MiHicTepcTBa внутрiшнiх
справ УкраiЪи вiд 21.10.2014 Jф1l12, заресстрованим у MiHicTepcTBi юсtицii
УкраiЪИ 05.11.2014 за J\Ьlз98126175, в НМЩ, а також в Iнститутi державного
управлiння у сферi цивiльного захисту.

з.6- Навчалъно-методичному центру цивiлъного захисту та безпеки
життедiяльностi ЛьвiвськоI областi заняття згiдно з навчilJIьним планом
проводиТи на навчаJIьНо-матерiальнiЙ базi обласних та MicTa Львова KypciB
удосконаленнЯ керiвниХ кадрiВ 1-oT категорiТ та навч€шъно-консупuruцй"*
пунктiв нмц за мiсцем ik дислокацii, а в окремих випадках, за заявками
мiсцевиХ органiВ владИ та суб'еi<тiв господарювання, безпосередньо на
мiсцях, iз з€tл)ленням педагогiчних працiвникiв kypciB та забезпеченням
замовниками умов для проведення занять.

НавчальНо-матерiальну бuзу пiдприсмств, установ та органiзацiй у
районаХ i MicTax обласного значення закрiпити за навчаJIьно-консультацiйними
пунктамИ нмЦ за територiальноЮ прин€шежнiстю рiшеннями керiвникiв

I



вlдповlднLrх }riсцеви\ органiв B-laJLI.
З.7. На пiдприсrrствах, в },становах та органiзацiях:
3,7,1, Забезпечити ведення доц.ментацiТ з питань органiзаuii навчанняпрацюючого населення (перелiки навча,..ън* .руl,осiб KepiBro.o.*uov i фахiвцiв,ЯКi ГtiДЛЯГаЮТЬ У ПОТОЧНО}Ф/ РОЦi навчlнню y.6.pi цruiпuпЬ.о захисту, та посадовихtlсiб, якi гrроходять навчанн,{ та перевiрпу йurо з питань пожежнот безпеки, робочiнавчалънi план}' i програми, розклади занять, графiки консультацiй, я{урналr1

Ж;;*' 
ПЛаНИ ПiДГОТОВКИ i ПРОВеДеННя спецiальних об'сктових навчань i ,рф"апu

З,7,2, обЛаднатIл в кожно]чry окремо розтаIrrованоп,ту с]руктурном}, пiдроздiлiпiдприемства, установи ,u op.uni.uu;T ;"фпрмацiйно-довiдковИi,t к1.;g.lок з пI-iтань,",r"iчроц6'-о захистУ та здiйсrrити його наповнення навчаlьн',,мil tlrrсiбникалrти itiатурними зразками, передбаченими загаJIьною програмою пiдго-говки працiвникiвдо дiй у надзвичайних ситуацiях.
Iнформацiя та повiдоплцення на стендах, cxe'lax iнформацiйно*довiдковогок}"Iочhry повиннi вiдповiдати наявниN,{ можливостям i ресурсапл пiдприсмства]vстанови, органiзаuii'з протlцii небезпечни},1 факторам, що передбаченi об'сктовимплано\,{ реаD,вання на наJЗвtrчаl"lнi crrTr-aцii'. а i.x зrлiст - у,r.оо*ений з Кам'янка-Бузькпr рв гУ дс}{С }'KpaiHr,T 1 JbBiBciKil.i об-rастi та. у'разi потреби, з вiдповiдн1.'мpt icl{eBI.TM органоNr виконавчоl' в;адl.t,
.1. Вiдцiлу освiти райдержадмiнiстрацiТ:
,1,1, Навчально-виХовну робоry , oiru*" дошкiльного BiKr, проводl.rl.и згiдно зВИМОГаМИ баЗОВОГО КОМПонента дошкi;Iьнот освiти i ;Й;;;;;, на форплуваннядостатнъого та необхiдного рiвня знань i yMiHb ди'}rни для безпечIlог., гtсребуванrtя в

"]jlишньомУ середовищi' еJlементарниХ нор'{ поведiлlкИ }r наi{звичайнихсиryацiях i запобiгання пOiKeiKaM вiд oruro"r* rry..orrtiu з BoI.}{eM.з метою удосконатення навчанFuI дiтей основ безпечнот житт.едiяльl-кlстiпровестИ у навчаJIЬних i навчаJIьнО-виховних закладах доrпкillьноi освiти зустрiчi зпрацiвниками системи цивiльного захисry. конкyрси, батькiвськi збори, вiкторини1,ош{о.

fЛЯ ПОЛiПШеННЯ ЯКОСТi ОРгаНiзашiliноl'. практичнот i навчально-виховilоi.
роботИ з дiтьмt,t з питанЬ особистОТ безпекl.t, захисту життя та норм поведiнкиУ налзвIlчайнllХ ситуацiях У закладах дошкiльгtоТ освiти прOвести у ,rpaBHi
<t'Г1,1;кдень безпеки дитини)) в ра\,1ках <Тижня знань з основ безпекиlкиттсдiяльностi населення)).

з метою встановлення сдиноi методlтки проведенпя <<тижня без'екрl лит.ини))та обмitry досвiлом мiж керiвним склаДОМ цдgiльног. захис'у сl{сl]еN,{и освi-гtл vltСЖНОМ} РаЙОНi Т'а MicTi обласного значення у лютому*б-р".*,i-;;;;;"п";
керiвникiв навчальних i навча,чьно-виховних закладiв дошrкiльt-tот ocBi-.1l пtlказовiзаходи з проведення <Тижня безгtек и дитини>>. 

----_- *vЦlr,rUrrut vUDl i,r l lt,,'cl't,H

4,2, ПiдготовкУ ytHiB закладiв освiти до дiй у надзвиЧайнрж си.гуацiях, Ш(опередбачас здобу"гтя знань i BMiHb з питань особистоi безпеки в yNlo*ax загроз1,1 тавиникнеНня надзвичаilноi СИrl,ацiТ, користування засобами захисry вiд iT нас.цiдкiв,ВиВЧеНнrI ПраВиjI пох<ежноТ безпеки,та основ цивiльног.о ru*".r]r,-rоiи."*";';
рамкаХ вивченнЯ ПредметiВ <<основИ здоров'я>> та <<ЗахисТ Вiтчизн,аr> (роздiл



<Lfuвiльний захист>>).

заIсрiгrлrеrrтrя теоретичного матерiапу заверIIIити практичним проведенням
У KBiTHi (Лня цивiльного захист)D) В рамкаХ <Тижtrя знань з основ безпеки
житгсдiяльностi населеннrI>. З метою встановJIеншI единоi метсlдики проведен}UI
(Дня цивiльного захистр) та обмiну досвiдом мiж керiвним складом цlвiльного
захисry системи освiти у кожному районi та MicTi обласного значеннr{ у лютому-
березнi провестИ дrrя керiвникiв навч€LJьнlж ЗакJIадiв показовi (Д{нi цивiльного
захисry).

перед початком канiкул ввести в пракгику проведенIuI тематиlIних занlIть на
теми: <<Безпека на водi (льоду)>, <<Вивчення правил дорожнього p}D(y>, <<Безпечне
поводженнrI з вогнем>>, <<РекомендацiТ щодо захисry вiд акгiв терору).

4.3. Пiдготовку сryдентiв закладiв вищоi освiти до дiй у надзвичайних
сиlryацiях здiйсrrтовати за нормативними навч€tльними дисциплiн€lN,Iи <<Безпека
життедiяльностi>> та <<Ifивiльний захистD.

4.4-У закJIадаХ вищоi освiти з метою вiдпрацюваннrl дiй у разi виникнення
надзвичайшж сиryацiй з у{асник€tIчIи навчztпьно-вlD(овного процесу проводити
щороку об'ектовi тренування з питань Iрrвiльного з€lхисry.

4.5. З метоЮ коорд{нацii науково-методичноТ дiялъностi, узагаJIьненнII. та
поширешrrl ефекгивнlо< форм i методiв органiзацii навчально-вlD(овного процесу з
питань безпеки життедiяльностi та цивiльною з€lхисry забезпечити- робоry
МеТОДИtIНIlD( об'сднанъ з дисциплiн <<основи здоров'*>, <<основи безпеки
життсдiяльностi>> i <<ЗахистВiтчизни> фоздiл <L{ивiльний захисu>) та визначити:

4.5.1. Базовi за гаryзеВi знання'кафедри з безпеки житгедiяльностi у закJIадах
вищоi освiти;

4.5-2. Територiальнi базовi (опорнi) закJIади загальноТ середньоТ та дошкiльноТ
освiти.

4.6. При проведеннi конференцiй, ceMiHapiB i нарад, засiдань методичнIж
об'сднанЬ i вiдкритlо< ypoKiB з основ здоров'я, безпеки жlтгтсдiяльностi та цивiльного
захисry до пiдгоТовкИ та провеДеннrI цlD( заходiв зашучати педагогiчних працiвникiв
ш\д].

4.7. Позашкiльну освiтrпо робоry з питань форrrлування кульryри бе_зпеки
життедiяльностi серед дiтей та молодi, форплування здорового способу життя,

1оволодiннЯ ними навиtIками с€ll\4озахисry та ряryвання проводити
у закJIадах позашКiльноi освi,Iи) а також шUUD(ом органiзацiТ шкiльнrж, районних
(мiськш), обласнrа< змаганЬ та yracTi у всеукраiнськрж зм€ганнrIх з безпеки
житгедiяльностi за програмою <<LL[кола безпекю> та у рамках Всеукраiъського
фестива_гло дружин юнIчD( пожежнрж

5. Навчання непраIцоючого населеннrI дi,шд у надзвичайню< сиryацiях
здiйсiтоВати IIIJUD(oM проВеденнrI iнформацiйно-просвiтницькоi роботи за мiсцем
проживання У мережi консультацiйншс ггуrrкгiв з питань цивiлъного захисту при
органаХ мiсцевоТ влади, а також шUUD(ом видчlння i розповсюдженIrrI посiбникiв,
пам'яток, букrrетiв,. iнпшо< дрfкованrо< навчztJlьно-iнформацiйнrж матерiалiв,
органiзацiт спецiального цикry передач на мiсцевюr сryдiях телепередач i
радiомовленнrI.

6. КерiвНикаМ управлiння соцiального з€lхисry населенIuI райдержадлiнiстрацiТ



(А. Загайко). управ-цiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ (j1. Барила), вiдчiлу освiти

райлержадlчтiнiстршiiТ (В. Ковта"чо), ceкгopy культурI.r райлержадмiнiстрацiТ
(jI,IIIевчI-к):

6.1. СвоТми наказами визначити порядок пiдготовки к-ерiвнсlго складу

i праuiвникiв пiдпорядкованих органiв управлiння, гtiдприсмств. yстанов Та

органiзацiй з питань цивiльного захисту.
6.2.Забезпечити обов'язкове проходження навчанtiя в I-{ГV{r{ (Iнститугi

державного управлiння ,v сферi цивiльного захисry), в навчаJIы]их груriах сlрганiв

управлiння, пiдприсмств, )iстанов та органiзацiй ycix категорiй KepiBH1.lKiB, пOсаДоВих

осiб i фахiвrriв, дiяльнiсть яких гIов'язана з органiзацiсю i здiйсненням Заходiв з

питань цивiльного захисту
6.З. tlроловжитрI робоry шодо yтворення у Iштатних розписах оргаI{1В

управлiння, на пiдпрлtсмствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форм
власностi пiдроздiлiв (штатних посад) з питань цивiльного захисry або призначення
посалоtsих осiб з питань цивiльного захисту та обов'язкового iх навчанrrя в HMLI
tlнстиryтi лержавного yправлiння у сферi цивiльного захисry).

7. ОрганаN,I вtiконавчоТ вла:rl та органаr,t ллiсцевого самовряду,вання вiдповiдно

до cBoi,x повноважень:
7.1, Вrrдатri ОрганiзашiГlно-rtето_lttчнi вказiвкrt з пiJготовки насеJIення до ДiЙ,v

надзвлнайнIа\ сlп\ ашiж. органiзr ватtт контро,lь за Тх вltконанl{я\,{.

7.2.У вtlзначенIrl П;аноr1 ocHoBHItx захо:iв цтiвi-rьного захис-гу ЛьвiвськоТ
областi на 20l9 piK районах та rticTax обrасного значеtlt]я. cпj]al-IyвaT,i4 та

включити до планiв основних заходiв цивiльного захрIст1, вiлповiдних ланоК На

2019 piK штабнi тренування з органами чправлiння цtтвi:lьного захl'tс'гУ

вiдповiдних ланок територiальноТ пiдсистеми сlдиноТ дерхiаtsноТ системи

цивiльного захисту JlbBiBcbKoT областi.
Iнформацiю щодо спланованих штабних тренувань з органами управлiннЯ

цивiльного захисту вiдповiдних ланок територiальноТ пiдсистеми еДинОТ

ilcp)+(aBнoT системи цивiльного захисту ЛьвiвськоТ областi з виЗначеНИМИ

коt{кретними датами проведення та тематикою надаl,и до департамен,ry
з питань цивiльного захисту облдержадп,riнiстрацiТ до 01 .0З.20l 9 року.

звiт про проведення штабного тренування надавати до департаменту
з питань цивiльного захисту облдержадrлiнiстрацii не пiзнiше 15 дiб пiСЛЯ. йОГО

закlнчення.
7.3.Забезпечити виконаннrI ГЬrаrту комплектран}uI Навчально-метоДИЧнОГО

центру цивiльного захисту та безпеки житгедiяльностi bBiBcbkoТ областi слухачами
з числа керiвного скJIаду та фахiвцiв, дiяльнiсть яких п.ов'язана з органiзацiеЮ i
здiйсненням заходiв з питань цивiлъного захисту, на 2019 piK.

7.4. Органiзрати проходжешUI навчанIя з питань цивiльного захисry,

пожежноi безпеки посадовLD( осiб мiсцевлuс органiв влади,техногенноl та пожежно1 0езпеки посадових OUIU мluцgБил UPr аfllб БJLалуL)

пiдприемств, установ, органiзацiй, lцо н€rпежать до iх сфери уrравлiння
7.5.Забезпечити коFrгроль за ходом i якiстю пiдготовки форпгувань цивiльного

захисry та Тх готовнiстю до дiЙ за призначеннrIм.
7.6. Розробити i затвердити ГIлан з,пiдтриманнrl та подuшьшого вдосконаltенIUI

навччtльНо-матерiальноТ бази, придбання та оновленнrI навчальноi лiтераryри i



навчаJlьних посiбнIlкiв tBi:eo. al -tio. :{1l\ KoBaHji\ i за lellaTt.{K.Kl uивi;тьнФгФ захI{сц/.

7.7. ЗабезпечItтI1 фrнкшiоц;вання ]а по;lальI]Jе удосконtLцення iсtiyкlчоТ N,tcpeНt-i

it*-t лНС)'JъТ&шiйнlг. гп HKTiB пр1.1 /кИТJIоВо-експJIуатацiйних оргаьiiзаitiя,. та орг,аIiах

м iсцево го са\lовря_},вання.
7.8.Сп;ан\ват1,I та У BepecHi * жовтнi 2019 року провести конкl,pс-оIляд на

краlщ, навчапьн,r-матерiа,чьну базу цивiльного захисry та краIций консу;iьтацiйнlдйт

п},I{кТ _] пI]танЬ цt.tвiльногс закисту при органах мiсцевоТ влади"

7.9.ЗаявкинапiДгtrтовкуосiб"керiвногосЮIаДу,тафахiвцiв.якilтiД:lягаю'rl'
навчанню у сферi цивiльного захисту у 2020 poui, надати до нав,rально_

Nlетодичllп.,, цaпrру rцивiльного .uruary та безпеки х(ит1сдiяльltсlстi JlbBiBcbKoT

облас.гi i цепартаменц,, :] Ilитань цивiльного захист), облцерrкалп,riнiстраrriТ iio

! З "09.20 l9 року.
7.i0. ЗатвердИти План-графiк проведення об'сктOвих tr{аВЧal{l, 1TpeIj},BaHb

району (MicTa обласного зttачеt{ня) r;a 2020 piK та надати ]1i] Ilавча;rьно-

,,]i]]чного центру tlивi-ltьного захисту та безпекi,t х<иттсдiя-ltьtlосзi -iIbBirlct,l=lc;T

областi i департаN.{ент\, з Ilитань цивi;rьrIогс за.хистv облдернrалмlrtiс гrэ;эцi'i

до 02.12.2019 року,
7.i|, KepiBHtrKart стр\-кц,рних пiдроздiлiв з пLlTaltb ilИtЗi:iЫttЗГ'tЭ ЗаХИСТ'У

мiсцевих органiв B.la.]l{ } згодити iз завiдl,вао-аr,tlt Kr pciH ]-а i{llБчапьнtl*

конс_Yльтацiйп,.* гп HKTiB н\,fi] плани-графiкtl проведення HL. i:i:lпрltс,iviс,гвах"

В установаХ. оDгаНiзацlяХ сгtецiапьниХ об'сктс-lвlОi навrIань, ],peНyBarib

lэ tlивiльного захисц. на потенцiйно небезпечнрD( об'сктах ,з вi,шпраt1Jованriя лiiт за

]!{*жJlltt]и\iлl аварiйrнIt}I}] сrтт\ацiями, питання rцодо надання ме"'оj'},{t]ноТ догtоь,{с}ги

iliдприсп,lстtsаN,l, \,с,ганL]ва\т. оргаlliзацiям при пiдготовtti ,га проIJеденrтi }{а,tsчань t

,треtrуванъ.

7.12. ЗдlйснюВати кс)нц]о-lь за рlоботоЮ консульз,ацiйнрtх п},ilктltз ] Ilt,iTili-ib

tlивiльногО захистY п}]l{ ;кitт.lово-ексIUIуаl'ацiйtнr,,tх С)рi,анl:за;llя}; 
,гil CIх]гана\

, ;i iсi{евого само врядчtsа}i ня.

7.1з, здiлiснюваэ.лt KoElTpt-}_Ib якостi riiдго,r,овкiа у ЗаУ:ЛаЛаХ {.}CiJi]'t{;liTt"jl,i

лош:кjльного BiKy, вlrхованцiв. rЧНiВ Та СТvДеНТ'iВ З ]]l'iTa}jb tJаl]ItаFI*lЯ ;riЯП'Т Э'

налзвичайrrих сиryацiях.
в. tнформЙiю щодо пiдг,отовкlr керiвног,rэ склаllу" формувziгlь 1lt4*t"|ibiJi)I {i

захисту та навчання населення лiям \,}]адзвtlЧайнлtх сиryаuiях:за ]{}1Ч piK fi*ilatзalT,i

вiдповiдно до l-абеля ,TepMiHoBюi ,га cTpoKoBLLx ,донесень З п-r4твllЬ tiивi"тьн*т'о ЗахИL] Г\,

y r;}lзltalteT ii,t,ернtirла.

j_фд;rгкtл: i. Гtрограма загалЬноТ rriдгОтовкlt праriiвнИltiв шiдгrРисr",lс,гв, )"*Til[tOE 
-ГЭ

органiзаUiй дri дiй У надзв1.Iчайних слттуашiях на 7 арк. в l прим";

2. Itрограма спецiШlьноТ пiдгот,tэвКи гrрашiвНикiв* якi входятF, д(} cкjia;t_v

сп ецiал i зован llx слу;кб i фортпrу ван ь ril.T Bi л ьн () го :]ах ист,ч ;

_3. Ilрограма j{одаl.ксlвоТ гtiдгсlт,овк}l з тех.нOгенноТ б*:зtiекtt i1!]aiilE,tI{t,lKlij

об'сктiв пiдвиrценоТ irебезпеки на 5 арк, в i rlрим,;

4.I|рогtама прискореноТ rrillго,говки працiвникiв;iо;iiй в ctcoбlttзB;Tl:t tlерiод,


