
Щодаток 1

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

прогрАмА
загальноi пiдготовки працiвникiв пiдприсмств, установ та органiзацiй

до дiй у надзвичайних ситуацiях
I. Загальнi положення

1.1. ЦЯ ПРОграма розроблена вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту
УкраТни, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26.06.20IЗ j\Ъ 444 <Про
ЗаТВеРДЖеННЯ Порядку здiЙснення навчання населення дiям у надзвичайних
СИТУаЦiях> та Програми загальноТ пiдготовки працiвникiв пiдприсмств, установ
Та ОРГанiЗацiЙ до дiЙ у надзвичайних ситуацiях, затвердженоi нак€}зом ДСНС
Украiни вiд 06.0б.20|4 J\Ъ 310 (у редакцiТ наказу ЩСНС Украiни вiд 08.08 .20|4
NЧ 458), З Метою встановлення рекомендованого змiсту рiзних фор* навчання,
а також навччLпьного часу на ik проведення.

1.2. У процесi вивчення Програми рекоl\,{енд\,сться:

- ознаЙомлення iз завданнями та особливостями органiзацiТ заходiв
цивiльного захисту на пiдприсмствi, в ycTaнoBi, органiзацii;

- вивчення основних способiв захисту працiвникiв вiд уражаючих
факторiв надзвичайних ситуацiй (НС) з урахуванням особливостей виробничоТ
дiяльностi;

- ознайомлення з iнформацiею, що,мiститься в планах реаryвання на НС,
про дiТ в умовах загрози i/або виникнення НС; 

?

- набуття практичних BMiHb щодо користування засобами iндивiдуального
i колективного захисту, первинними засобами пожежогасiння i сприяЪня
проведенню рятувальних та iнших невiдкладних робiт пiд час лiквiдацii НС;

- оволодiння навичками з надання першоТ допомоги потерпiлим.

II. орiентовний обсяг засвосних знань та вмiнь.за Програмою

2.\. У результатi гrроходження навчання за Програмою рекомендуеться
знати:

- ocHoBHi небезпечнi виробничi фактори, техногеннi та природнi
пiдприсмства, установи та



- ocHoBHi IlBiJr-iшllпt{ ф.,,нкrliонr,вання об'сктовсlТ cttcTerTtt liiiвi.rьногtl
захисту" гtорядок орг,анiзачiТ оповii;iення про загрозl, i вrtникнення ]Ja:i.iBllчai-iHoT
ситуечii;

- засоби iндивiдуалъного та ко.]lективL{ого захистy, поряjlок i правиlта
користування ними;

- обов'язки i дriТ працiвникiв пiд час загрози вt{никнення або виникt]еt{l{я
надзвичайних ситуашiй зг,iдно з планами реац/вання на НС;

* сtlособи та _засоби запобiгаrтня пожежам та вибу-хам, ,t,иlтовi ;rii
працiвникiв при Тх виникненнi, сllособи застосування первинIiих :засобiв
гIсжех{огасiння;

- поб_чтовi дозлtметричнi прилади, Тх призначення ,гА особливост,i
корисl]ування ними;

- :]аходr{ lцодс1 сприяння провеленню на гiiдприсlмствi. R "ycTattoBi ,т,а

оргаrriзаttiТ аварiйно-рятуваJIы{их та iнших невiдклаi{них робiт, в yмовtlх
виникненriя lJC.

].]. \' рез\.lьтатi прохо]/kення навчаI]ня за I1poгpar,{o}G рек:Oý4еlIiiуЁ,Iься
вмiти:

- запобiгатll cTBopeHHK-r \ \1ов. iцо \Io^.\ ть прlrвести Jo вLlнрIкнеi;rrя FiL':

- чiткil :iятlI за с}{гнаJа\1I1 опсrвiшення. практilчнс) tsi{Kr.}i{yi]t1,] i.1 зах-{}ди

:tгiдtlо _t п-]ана\1l1 реаг\вання на НС:
- користчватLlся засобапти iн;rивiдl а-lьного j ь:о:tек-i,ивгlOгr; зах}.tс,гу.

ll*p виIIIJиIии засобами пожежогасi ння;

- сприяти провеilенню аварiЙно-рятувальних та iнших неRi/iiiJ]а.лних g;oсli,r

в умовах виникнення НС;
- дотримуватися режимiв радiацiйного захисту;

- надавати першу допомоry потерпiлим у НС.

2,З. За гriдсумками навчаFIня за {1рограмс}к_} peк(l\icLj.ri\,(_l ьL,я ;]iлэр:иr,вrlнЕ{ri

iтсихологiчноТ готовностi до адекватних дiй в умовах стресовогс} впливу

уражаючих чинникiв НС.
9

JII. орiснтовний розподiл навчального часч за роздiлапrи Програми тр
формами навчання

Найменування роздiлу
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Форrlа Ilавчання. I,oJtlHll
к\ рсове
навчання

itutrBi.lya;tbHe
навчаI{}iя

Перевiрка зLIань 1

Ycbot,o 1 8

Курсове навчання передбачас формування навчаJIъних груп i
здiйснюеться на навч€lJIьно-виробничiй базi об'скта.

Iндивiдуzшьне навчання передбачае вивчення теоретичного матерiалу
самостiйно та у формi консультацiй з керiвниками навч€Lпьних груп.

IV. Рекомендована тематика та орiентовний змiст тем за роздiлами
Програми

4.1. OcHoBHi способи захисту i загальнi правила поведiнки в умовах
загрози та виникнення НС.

4.|.|. Тема 1, OcHoBHi способи захисry в умовах загрози та виникнення
нс.

OcHoBHi поняття про НС. Поря:ок отрI]\{ання iнфорrчrаrrii про загрозу i

tsиникнення НС. Попере:я..r ва--lьнltй сIlгна-] <.\'вага Bciri!>.
Захиснi спор}-_]ii цttвi.-tьного за\I1ст},. Тх пр}iзначення та облаштування,

Порядок заповнення ]a\llcнIт\ спор}.] та пpaвilJa повеJiнки гrрацiвникiв, якi

укриваються в Hilx.
принltип _riT. iндивiдчальнрtй пiлбiр та правrtла користчванl{я

протигазаN{и, респiраторами. N4едичнi засоби, що входять до iнливiдуальI{I4,ч

аптечок, та ii призначення. [ндивiдуапьний перев'язочтrиri пакет. !нллrвiд,чальнi

протихiмiчнi пакети.
Евакуацiя, порядок iT lIроведення, правила поведiнки та. обов'язкt,r

евакуйованих гrрацiвн и Ki в,

4.|.2. Тема 2. Правила поведiЁки працiвникiв пiд час НС природного
характеру. 

т

Правила поведiнки i дiТ працiвникiв при земпетрусах.

Безпечнi дiТ працiвникiв у разi виникнення геологiчних НС (пов'язаних iЗ

зсувами, обвалами або осипами, осiданням земноТ поверхнi, карстоВиМИ
проваJIам и або пiдтопленням).

Особливостi негативного впливу гiдрометеорологiчних НС. Правила
безпечноi поведiнки у разi ik виникнення.

OcHoBHi причини виникнення та особливостi пожеж у прироДних
екологiчних системах. Правила поведiнки та заходи безпеки у РаЗi ТХ

виникнення.

4.|.З. Тема .3. Безпека працiвникiв пiд час радiацiйних аварiЙ i

радiацiйного забруднення мiсцевосii. Режими радiацiйного захистУ.



Яаернr

ралiашiЙного

YcTaHoBKrI та J/r\ерела iонiзуючого випроп,riнювання. Особливостi
вплив\, на --]юдин\,. Поняття про дози опромiнення людини.

I1poMeHeBa хвороба.

Побутовi дозиметричнi прилади. Тх призначен}lя ],а особливсэст,i
, -т\"вання.

Режими радiацiйного захисту. CaHiTapHa обробка працiвникiв.

,Щезактивацiя примiщень, обладнання, технiки, виробничоТ територii тощо.

4.|.4. Тема 4. Правила поведiнки працiвникiв при аварiях з викидом
небезпечних хiмiчних речовин.

Характеристики основних небезпечних хiмiчних речовин. Особливостi ik
впливу на органiзм людини. Наслiдки аварiй з викидом небезпечних хiмiчних
речовин.

Зага-гlьнi правила поведiнки та дii працiвникiв при аварiях з викидом
небезпечних хiмiчних речовин.

Проведення заходiв з лiквiдацiТ наслiдкiв аварiй з викидом небе-зпечних
.""ь;iчних речовин. Дегазацiя пртrriiшtень. об-lаднантrя. виробничоТ териr-орii
тошо.

4.1.5. Тема 5. Вибухо- та по)Lе)ftонебезпека на вирlобництвi, PeKtlMeHдatriТ

щодо дiй пiд час виникнення пожеж1.

OcHoBHi поняття вибухобезпеки виробничтва. Небезпечн i cPaKTopr.r вибуху
i захист вiд них. Правила поведiнки при виявленнi вибухонебезпечнttх
прелметiв.

Стисла характеристика пожежноТ небезпеки пiдприемства, установи,
органiзацiТ. Протипожежний режим на робочому мiсцi. Можливiсть виникнення
та (або) розвитку пожежi. Небезпечнi фактори пожежi.

Щii працiвникiв у разi загрози або при виникненнi пожежi. Гасiння пожеж.

Засоби пожежогасiння, протипожежне"устаткування та iHBeHTap, поряДок Та

правила ix використання пiд час пожежi.

4.1.6. Тема 6. Правизtа поведiнкlл i дiТ в умовах масового скylIIIс}{itя людеЙ

та в осередках iнфекцiйних захворювань.

Безпека при масових скупченнях людей. Психологiя натовпу. Правила
безгtечноТ поведiнки у мiсцях масового перебування людей та у разi масоВоГО

скупчення людей.

Поширення iнфекцiйних хвороб серед населення. Щжерела збудникiв
iнфекцiй. OcHoBHi механiзми передавання збудникiв iнфекцiТ.

Режимно-обмежувальнi заходи (посилене
обсервацiя, карантин). Правила поведiнки
захворювань, особиста гiгiена в цих умовах.

OcHoBHi напрями профiлактики'iнфекцiйних хвороб. Методи i засоби

медичне спостереження,
в осередках iнфекцiйних

дезiнфекцiТ, дезiнсекцiТ, дератизацiТ. OcHoBHi дезiнфекцiйнi засоби.



4.2. Надання першlоТ ]ополtогll потерпiлttl,,t,

4.2.1. Тема 1. Порялок i правила надання пер1lIоТ допомогt] при рiзнlrх

типах ушкоджень.

OcHoBHi правила надання першоТ цопомоги в невiдкладних сит.чацiях,

ГIровеленнЯ первинного огляду 
'потерпiлого. Способи влlкJlику екстреноТ

медичноТ допомоги.

ознаки порушення дихання. Забезпечення прохiдностi дихальних шляхiв,

ПроведеннЯ штучногО дихання. ознаки зупинки роботи серця, Проведення

непрямого масажу серця.

[lерша допомога при ранах i кровотечах. Спсlсоби зупинки KpoBoTet{,

правила та прийоми накладання пов'язок на рани,

глерша допомога при переломах. гIрийоми та способи iрrьцобiлiзацiт iз

застосуванням,габельних або пiдручних засобiв,

4.2.2.Тема 2. Порялок i правила надання перtпоТ допомогИ при чрая,еннi

небезпечними речовинами, при опiках тошо,

Невiдкладна та перша .fопо\,{ога прLI отр\,€ннях чадним газом, aMiaKoM,

ХЛ ОРОЛчI, iншимtл небезпеч Hlt\lLI xi rtiчн tllt}{ речовr1 на\lи.

Перша допо}{ога пр11 хirтiчнttХ та терrtiчниХ опiках, ралiаuiЙних

ураЖенНЯх.втратiсвiJ.олiостi.тепrово\{\'ТесоНячНо\{}.уДарах.
Ilравила надання лопоN{огl{ при утопленнi,

Способи i правила транспортування потерпiлt,tх,

4.3. ОрганiзацiЯ заходiВ цивiльнОt,о захисТу на пiлприсмствl, в YстаноRl,

.рганiзацiТ.

4.з.L Тема 1. Забезпечення виконання на пiдприемствi, в установ1 та

органiзацiТ завдань з цивiльного захисту,

повноваження суб,сктiв забезпечення цивiльного захисту Оо'1111?I'л11.1

структура управлiння цивiльним захистом пiдприсмства, установи, органlзац11,

оЁi.пrо"i комiсiя з питань Нс та органи з евакуаuii.

вiдомостi щодо об'ектових спецiалiзованих служб i формуванъ

цивiльногО захисту. Вiдомча та добровiльна пожежна охорона, Дварiйно-

рятуваJIьне обслуговування _пiдприемств, установ, органiзачiй, Система

керiвницr"u р"rу"*"""*" роботами, координацiя дiЙ виробничого персоналу

та заJIучених пiдроздiлiв i служб, якi d.py," участь у лiквiдацii наслiдкiв

надзвичайноi ситуачiТ.

Права i обов'язки працiвникiв у сферi цивiльного захисту, Сприяння

проведенню аварiйно-рятуваJIьних та iнших T:]*i::f::::T:;JfilжT;
наслiдкiв НС у разi iх
соцiального захисту
внаслiдок НС.

ъ"""*"a"ня. Заходи житт€забезпечення постраждаJIих та

i вiдшкодувацня матерiалъних збиткiв постражд,lJIим



4,],j. rеrtа 2. Вllконання заходiв захt]ст\' та Jli' llpatliBHiTKiB згifн.l ]

ilJia}IaN,lpJ реаГ\'ВаНня на НС.
()б'сктовиt,i плаН реагування на }{С qiнструкшiя Lцодо Jiй гrерсонаJv

сvб'скта господарIованI{я у, разi заtрози або винIlкненн.я нс) IIрогнозованi
приролнi загрози, терl,тторiальr{е розмiшення потенцiliно небе,зшеаtн}тх об'сктiв.
небезпечнi виробничi фактори. xapaKTepHi приl{ини aBapiil (вrтбчхiв. tIоже}к
тощо) на виробництвi.

об'скт,оВа система оповitцення працiвникiв. д]iТ персоналy ш{Oло аварiй*,оТ
зvпинки виробництва. Виведення працiвникiв з небезпечнот зонi.l, порrlд1)к
забезпечення Тх засобами iндивiдуального захисту] плiсtl:l рOзтаt]Jvвання
мOжjIивих сховищ, lпляхрi евакуацii"

lнформува[Iня гrрацiвникiв щодо розвитку нс" Miclib рLl:}гор]ання i

п,IаНеВрУВаннЯ аварiйнО-рятувальнйХ сил, заJrуче}{ня необхiднlах pecypciB"
],exHi,lHtlx i транспортнl1х засобiв, координацiТ дiй :] населенrlяп,I та заходliв
безпеки в зонi FIС.

Y. РекоlrендацiТ шодQ перевirrки засвосння зпriстt, ПрогрзЦд
5. i , l1epeBipKr засвосння з_.,t iстr Програrrr.l рекоI.{енд)rr Т.lэСя I]pOBOiIиTp.i

кошriсiйно iз за;l-чення}{ фахiвшiв. :iя.rьнjсть якI,iх пов язана з органi:заrtiсrо i
здiйсненняNI заходiв з пrtтань цtrвi--tьного зах,llст-\,

5.2, ПеРеВiРКr' ЗНанЬ За зrтiстоrt Програi,irl peKt-}\ieFl;i\,€.ibcя LiрttiэG7lli4т{.r
:..;:я};о]\{ тестYвання або залiку в усттiй або пlтсьмовiй форлri.

VI. РеКОМеНлований перелiк навчально-матерiальнlэI,сэ майнЁ
6.1" Д"ЦЯ ЗабеЗпечення проведення навчаltня ]:е Г!;l*грал,tiзтiэ

IJикорисТовус,гьсЯ матерiально-технiчна ба:за lтiдllрисмсf,,I}а- _i,,{.,гa}{oBLl -l,з

tlpl анiзаItiТ,

6.2" У Ск:лалi навtlальЁло-п,tатерiалl,ного Ntайна, rtовttий пере;i!к i,il Ki.l;bKicнi
показники якi]i {i в}l,зtiачаI*ться KepiBHl-tKoM пiдпрлlс:lчлст,ва" чстаtla.}ви та
tэргаlliзашiТ .i ,lрахування]\,I особливостей Тх виробни.tоТ ,1iя;тьнос,тi .га кiлькос:т-i
rrpauiBHtlKiB. лоцiльно rlередбачати протигаз фirlьт.руючlай, ресlпiратор,
гlобутовий дозиметричний гiрилад, воi"ilегасItик!t. irчдиlзiлу;альну aпт t_].IKy,
навчаJlьнi стенди та схеми.

VII. Реко мендова н и й перел i к н о рмати в н rrx :lgцIur g нтФ
]. Кtlдекс цивiльногс] захистч YKpaiillr,
2. IJОСтаНОВа K]VIY вiд 27.09,2а|7 JФ 7ЗЗ <Ilpo затверл)ltенЁlrt Гlолt-.лкеtлня

про органiзаuiкr оповiщення 11po :rагроз}, виtIикнеllilя або ]]l.IilиKHc!-ilIя
{lадзЕич аЙн и х ситуаuiЙ т,а зв'язку у сферi цивiлыtогO :jaХ 11 с.г\,)).

З. ПОСТаНОва KN.4Y вi,ц 24.0J.2004 Л9 З68 пПро затверджс]ння ilсlрядк1,
к: r аси фi кац iT надз вичарiн t.lx с lrt,vaцi Гл за Тх pi вня п.t и >>.

4. iIостанова KiMY Bi:r 26.06,20lЗ дlь 444 <ГlрО затверд}ксння flоряitкl,
здiiiсiiенл]я навLIа}{ня насе"lення дiяr,t ч Flадзвичайних сtлтуацiях>>,

5. Гiос:танова К]\.1У вiц 09.10.2013 л9 бlб <Про заl-верд}кеFIrIя IIо;тоження
про добровiлtьнi формування цивiлl)ного захl.iстч)).



б. Постанова кмУ вiд 09.10.2013 Ns 787 <Про затвердження Порядку

yTBopeHHrI, завдання та функцii формувань тIивiльного захисту).
7. Постанова кмУ вiд 30.10.201З Ns 841 uПро затвердження Порядку

проведення евакуацiт У разi загрози виникнення або виникнення надзвичайних

ситуацiй>>.
8. Постанова кмУ вiд 09.01 .2014 J\ъ 11 uПро затвердження Положення

про сдину державну систему цивiльного захисту)>,

9. Наказ мнС УкраТни вiд |6.|2.2002 Ns з30 <Про затвердження

Iнструкцii з триваrrого зберiгання засобiв радiацiйного та хiмiчного захисту>.

l0. Наказ мвС УкраТни вiд 09.07.2018 Jф 579 <Про затвердЖення вимог З

питанъ використання та облiку фоrду захисних споруд цивiльного захисту).

1 1. Наказ мвС УкраТни вiд 05.1 1.2018 J\b 879 <Про затвердження Правип

техногенноТ безпеки>.

захисту))
1З. Наказ дснС УкраТни вiд 2з.03.2015 Л9 167 <ГIро затверд)l(ення

vlетодичних рекол.,tендацili шо:о пiJготовки населення До дiй в умовах загрози

або вчинення терористI]чного акт\,).
14. Наказ N,lоЗ УкраТни Bi: i6.06.]014 }9 398 uПро затвердження

порядкiв наданнЯ .lолtе_flлчноТ Jопо\lогtt особаrt при невiдкладних станах)).

=uр"..rрований 1, It4iHicTepcTBi юстицiт YKpaTHrr 07.07.2014 за _TYg 750/25521,

12. Наказ МНС Украiни вiд 17.06.2010 Ng

Методичних рекомендацiй щодо роботи пунктiв
особовому складу невоенiзованих формувань засобiв

Завiдувач сектору
з питань цивiльного захисту
Кам О янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii

472 ,,Про затвердження
l вищ"чi населенню та

радiацiйного i хiмiчного

,d о.В. Хаба


