
  



 З метою організації заходів цивільного захисту наказом директора в 

коледжі створено штаб з питань цивільного захисту, який є самостійним 

структурним підрозділом навчального закладу. 

 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 внутрішніх справ України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій та директора коледжу. 
 

Основними завданнями штабу є: 

- організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах 

навчального закладу, спрямованих на захист працівників, студентів, 

майна і території від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх 

виникнення та забезпечення сталого функціонування всіх підрозділів 

коледжу в умовах надзвичайної ситуації і в особливий період; 

- організація забезпечення працівників та студентів коледжу засобами 

індивідуального та колективного захисту; 

- забезпечення розміщення інформації (наочної агітації) про заходи безпеки 

та відповідну поведінку працівників і студентів, які проживають в зонах 

можливого ураження, у разі виникнення аварії на об’єктах коледжу та за її 

межами; 

- організація створення і забезпечення функціонування спеціальних, 

локальних і об’єктових систем оповіщення; 

- планування та забезпечення контролю за підготовкою та проведенням під 

час виникнення надзвичайних ситуацій заходів з евакуації працівників, 

студентів та майна в підрозділах коледжу; 

- організація та забезпечення проведення з працівниками індивідуального і 

курсового навчання за програмами підготовки до дій у надзвичайних 

ситуаціях, а також інструктажів з питань цивільного захисту, техногенної 

та пожежної безпеки; 

- розроблення плану-графіку проведення спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань з питань цивільного захисту, організовує його виконання та 

звітує за результатами проведених навчань, тренувань; 

- організація проходження посадовими особами університету навчання з 

питань цивільного захисту, пожежної безпеки; 

- розроблення інструкцій та проектів наказів з питань цивільного захисту, 

здійснення постійного контролю за їх виконанням. 

 Начальник штабу цивільного захисту тісно співпрацює з учасниками 

навчального процесу та іншими структурними підрозділами коледжу. 


