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До наказу ректора КМАЕЦМ №63  

                                                              від «01»вересня2022року 

 

 

Положення 

про об’єктові формування цивільного захисту 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 

 

І. Загальні положення 

 

1. Положення про об’єктові формування цивільного захисту (далі – 

Положення) Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 

(далі – Академія/КМАЕЦМ) розроблено на підставі Кодексу цивільного захисту 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787-

2013п «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань 

цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року 

№11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту».  

2 Положення визначає принципи створення об’єктових формувань 

Цивільного захисту Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв, їх функціональне призначення, порядок комплектування особовим 

складом і матеріально-технічного забезпечення, підготовки та дій в режимах 

функціонування об’єктової ланки функціональної підсистеми «Освіта і наука 

України» єдиної державної системи цивільного захисту.  

3. Основною метою створення об'єктової ланки є забезпечення реалізації 

державної політики у сфері цивільного захисту (ЦЗ) у Київській муніципальній 

академії естрадного та циркового мистецтв.  

4. Основними завданнями об'єктової ланки є:  

-реалізація в КМАЕЦМ державної політики у сфері цивільного захисту; 

-запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, з цією метою розроблення і 

впровадження в Академії запобіжних організаційно - технічних і спеціальних 

заходів;  

-забезпечення постійної готовності органів управління, сил та засобів цивільного 

захисту КМАЕЦМ до реагування на надзвичайні ситуації;  

-організація управління, оповіщення, зв'язку, взаємодії та інформаційно-

аналітичного забезпечення у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій на об'єктах КМАЕЦМ, підготовка і підтримання в 

постійній готовності пунктів управління начальника ЦЗ КМАЕЦМ; 

-участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС), організації життєзабезпечення 

постраждалих від НС, всебічного забезпечення заходів цивільного захисту;  

-планування і здійснення заходів з евакуації;  

-організація взаємодії органів управління і сил ЦЗ КМАЕЦМ зі службами і 

формуваннями центрального і територіального підпорядкування у разі загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;  



-планування укриття працівників і студентів КМАЕЦМ, контроль за технічним 

станом підвальних приміщень і підготовка їх до використання, як колективних 

засобів захисту;  

-накопичення засобів цивільного захисту у відповідності з нормами 

забезпечення працівників, студентів і особового складу формувань ЦЗ, 

створення належних умов для їх зберігання;  

-підготовка керівного, начальницького складу, фахівців ЦЗ, особового складу 

формувань ЦЗ, працівників і студентів з питань цивільного захисту;  

-підтримання в постійній готовності до дій за призначенням сил та засобів, 

залучених до мережі спостереження і лабораторного контролю. 

5. Об'єктова ланка об'єднує органи управління з питань цивільного захисту, 

сили та засоби служб і структурних підрозділів, які призначені для вирішення 

завдань захисту працівників, студентів і об'єктів КМАЕЦМ від надзвичайних 

ситуацій, систему управління, зв'язку, оповіщення, взаємодії та інформаційно-

аналітичного забезпечення. 

6. Органи управління, сили та засоби об'єктової ланки призначені для 

захисту працівників, студентів і об'єктів КМАЕЦМ від надзвичайних ситуацій та 

безпосередньо вирішують завдання з нагляду та контролю за станом природного 

середовища, екологічної обстановки, запобігання надзвичайним ситуаціям, 

захисту життя і здоров'я працівників та студентів, забезпечення навчально–

виховного процесу і сталого функціонування об'єктів КМАЕЦМ. 

7. Наведенні нижче терміни та прийняті скорочення у цьому Положенні 

вживаються в наступному значенні:  

-Цивільний захист (ЦЗ) – це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період; 

 -надзвичайна ситуація (НС) – обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 

пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням 

засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) 

до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості 

загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 

неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження 

на ній господарської діяльності;  

-Єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) – сукупність органів 

управління, сил і засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, які реалізують державну політику у сфері 

цивільного захисту; 

 -об'єктова ланка цивільного захисту (об'єктова ланка) – сукупність органів 

управління з питань цивільного захисту, сил та засобів служб і структурних 

підрозділів Академії, призначених для вирішення завдань захисту працівників, 

студентів та об'єктів навчального закладу від надзвичайних ситуацій;  

-формування цивільного захисту – позаштатні формування (ланки), що 

утворюються для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних 



актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення 

працівників і техніки. 

 

ІІ. Органи управління об’єктової ланки 

 

1. Керівником об'єктової ланки є начальник Цивільного захисту – ректор  

КМАЕЦМ.  Керівнику об'єктової ланки підпорядковується органи управління з 

питань цивільного захисту КМАЕЦМ, що становлять постійно діючий орган 

управління цивільним захистом КМАЕЦМ: відповідальна особа з питань ЦЗ; 

комісія з питань надзвичайних ситуацій; евакуаційна комісія. 

2. Постійно діючий  орган управління цивільним захистом  КМАЕЦМ   діє 

у відповідності з керівними документами, які регламентують його діяльність,  

цим Положенням.  

3. Керівник об’єктової ланки несе особисту відповідальність за  

забезпечення постійної готовності навчального закладу до сталого 

функціонування у випадку   надзвичайної ситуації, надзвичайного (воєнного) 

стану, збереження   матеріальних цінностей, підготовку органів управління, сил 

ЦЗ і структурних підрозділів КМАЕЦМ  до дій в умовах загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій, у період надзвичайного (воєнного) стану. 

На керівника об’єктової ланки :  

        В режимі повсякденної діяльності покладається прийняття рішень щодо: 

-організації управління цивільним захистом, здійснення оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайної ситуації НС, інформування 

працівників і студентів про характер розвитку НС і їх дії, вжитих заходів; 

-організації взаємодії органів управління, сил ЦЗ і структурних підрозділів з 

Територіальними органами управління з питань цивільного захисту, іншими 

закладами, установами, підприємствами, організаціями, які беруть участь у 

попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

-створення органів управління, служб і формувань цивільного захисту, 

укомплектування їх особовим складом;  

-завчасної підготовки КМАЕЦМ до здійснення заходів з евакуації; 

-організації інженерного захисту, протипожежного захисту, радіаційного та 

хімічного захисту, медичного захисту, оповіщення та зв'язку, охорони 

громадського порядку, енергозабезпечення, автотранспортного забезпечення, 

фінансового забезпечення, матеріально–технічного забезпечення заходів 

цивільного захисту; 

-підготовки органів управління, сил ЦЗ і структурних підрозділів КМАЕЦМ до 

виконання заходів цивільного захисту і дій в умовах загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт; 

-реалізації в КМАЕЦМ державної політики у сфері цивільного захисту; 

-запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, з цією метою розроблення та 

впровадження в КМАЕЦМ попереджувальних організаційних, технічних і 

спеціальних заходів;  

-навчання працівників і студентів КМАЕЦМ у способам захисту від вражаючих 

чинників надзвичайних ситуацій. 



         В режимах підвищеної готовності, надзвичайної ситуації  керівник 

об’єктової ланки виконує функціональні обов'язки у відповідності з Положенням 

про об'єктову ланку Функціональної підсистеми “Освіта і наука України” Єдиної 

державної системи цивільного захисту, Планом дій органів управління, сил ЦЗ і 

структурних підрозділів КМАЕЦМ у режимах функціонування об'єктової ланки.  

        В режимах надзвичайного та воєнного стану  керівник об’єктової ланки діє 

у відповідності з законодавством України стосовно правових засад щодо 

впровадження надзвичайного (воєнного) стану. 

4. Відповідальна особа з питань ЦЗ  відповідає за організацію своєчасного 

планування підготовки і ефективну дію ЦЗ, здійснює виконання планових і 

поточних завдань ЦЗ, своєчасне доведення до виконавців рішень начальника ЦЗ 

та контроль за їх виконанням. 

На Відповідальну особу з питань ЦЗ покладається: 

- організація розробки та щорічне корегування нормативних документів ЦЗ 

Академії, перспективне і поточне планування заходів ЦЗ, організацію та 

контроль за їх виконанням; 

-підготовка пропозицій керівнику навчального закладу щодо комплектування 

формувань особовим складом та поточне забезпечення їх відповідними 

технічними засобами і майном; 

-планування та організація підготовки об’єктових формувань ЦЗ, учасників 

навчально-виховного процесу, які не входять до складу формувань; 

-організація і забезпечення сталого управління ЦЗ Академії, безперервною 

роботою системи зв’язку, оповіщення, інформування особового складу та 

взаємодія з управліннями та відділами місцевої державної адміністрації і 

потенційно небезпечними об’єктами; 

-планування та контроль за виконанням заходів, що спрямовані на підвищення 

стійкості функціонування  Академії в умовах НС; 

-вивчення, узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду підготовки 

особового складу формувань ЦЗ Академії до захисту та дій у НС мирного та 

воєнного часу; 

-організація спостереження, розвідки, узагальнення даних обстановки та 

підготовка пропозицій керівнику навчального закладу для прийняття рішення 

щодо проведення евакуації, рятувальних та інших невідкладних робіт;  

-організація пропаганди знань, популяризація вмінь та навичок з питань ЦЗ. 

5. Комісія з питань надзвичайних ситуацій КМАЕЦМ є постійно діючим 

органом, який координує діяльність структурних підрозділів Академії, пов'язану 

з безпекою та захистом працівників і студентів, реагуванням на надзвичайні 

ситуації техногенного, природного, соціального і воєнного характеру. 

Положення про  комісію з питань надзвичайних ситуацій та її персональний 

склад затверджуються наказом ректора КМАЕЦМ. 

6. Органом управління з питань планування і проведення заходів з евакуації 

є евакуаційна комісія, яка у своїй діяльності керується відповідним Положенням. 

Положення про евакуаційну комісію  та її персональний склад затверджуються 

наказом ректора  КМАЕЦМ.   

7. Органи управління об'єктової ланки здійснюють повсякденну діяльність 

з залученням оперативно-чергової служби  КМАЕЦМ, технічних засобів системи 



управління оповіщення, зв'язку, взаємодії та інформаційно-аналітичного 

забезпечення. 

ІІІ. Сили і засоби об’єктової ланки 

 

1. До складу сил і засобів об'єктової ланки входять сили і засоби   формувань 

цивільного захисту, які створені згідно з наказом ректора КМАЕЦМ. 

Формування цивільного захисту Академії утворюються як ланки і входять 

до складу сил цивільного захисту.  

2. Формування цивільного захисту КМАЕЦМ утворені наказом ректора 

Академії з урахуванням:  

-техногенних, природних і екологічних характеристик території, на якій 

розташований об'єкт Академії; 

-можливих надзвичайних ситуацій у місці розташування об'єкта Академії, їх 

вірогідних масштабів та характеру розвитку; 

-штатно-посадової структури Академії і завдань об'єктової ланки 

функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи 

цивільного захисту за функціональним принципом підпорядкування.  

3. Розрахунки кількісного і якісного складу  формувань ЦЗ здійснюються 

відповідальною особою з питань ЦЗ КМАЕЦМ. При проведенні розрахунків 

відповідальна особа з питань ЦЗ оцінює: 

-топографію (географію) місцевості (рельєф, гідрографія, рослинність, 

дорожньо-транспортна мережа, гідрологічні і транспортні споруди); 

-наявність об'єктів ядерної і гідрологічної енергетики, хімічно небезпечних 

об'єктів, інших об'єктів господарювання; 

-наявність мережі транспортування енергоносіїв та хімічно небезпечних 

речовин; 

 -характеристику і взаємне розташування об'єкта Академії (будівлі (навчального 

корпусу) і споруд господарського призначення), прилеглих до них територій.  

4. При створенні  формувань цивільного захисту Академії відповідальна 

особа з питань ЦЗ керується цим Положенням у порядку, визначеному для 

мирного часу з урахуванням можливого використання  формувань в особливий 

(воєнний) період.  

5. Штатно-посадова структура формувань ЦЗ  затверджується керівником 

ЦЗ – ректором Академії і повинна забезпечити:  

-радіаційне та хімічне спостереження у зоні відповідальності об'єктової ланки в 

режимах підвищеної готовності, НС, надзвичайного і воєнного стану проведення 

радіаційної та хімічної розвідки в ході передислокації, заходів з евакуації тощо;  

-сталий зв'язок, оповіщення та взаємодію органів управління, сил ЦЗ і 

структурних підрозділів об'єктової ланки, територіальної і функціональної 

підсистем єдиної державної системи цивільного захисту; 

-розгортання санітарного поста і своєчасне надання медичної допомоги за 

місцем постійного розташування Академії та в ході передислокації заходів з 

евакуації тощо; 

-зберігання та своєчасну видачу особовому складу Академії табельних засобів 

ЦЗ відповідно до норм забезпечення;  



-охорону особового складу, матеріально-технічних засобів Академії, 

підтримання громадського порядку в режимі НС (надзвичайного та воєнного 

стану);  

-постійний контроль виконання правил пожежної безпеки, оперативне 

реагування на виникнення в Академії пожежних ситуацій і сприяння підрозділам 

ДСНС України; 

-проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах ліквідації НС та 

їх наслідків.  

6. Загальне керівництво формувань ЦЗ Академії здійснюється 

відповідальною особою з питань ЦЗ, безпосереднє керівництво кожним 

формуванням ЦЗ покладається на їх командирів (начальників), призначених 

наказом ректора Академії.  

7. До формувань ЦЗ Академії відносяться: ланка пожежогасіння (рятувальна 

ланка), санітарний пост, ланка зв'язку і оповіщення, ланка охорони громадського 

порядку.  

8. Відповідальна особа з питань ЦЗ надає методичну допомогу командирам 

(начальникам) формувань.  

9. Ланка зв'язку і оповіщення призначена для забезпечення сталого зв'язку 

та оповіщення органів управління, сил ЦЗ і структурних підрозділів  об’єктового 

формування в режимах підвищеної готовності, НС, надзвичайного та воєнного 

стану.  

10. Санітарний пост, призначений для надання невідкладної та першої 

долікарської допомоги постраждалим від факторів ураження надзвичайних 

ситуацій, проведення протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та інших 

медичних заходів за місцем постійної дислокації та в ході передислокації, 

заходів з евакуації тощо.   

11. Ланка пожежогасіння (рятувальна ланка) призначена для здійснення 

контролю виконання Правил пожежної безпеки України на об'єктах Академії в 

режимах повсякденної діяльності і підвищеної готовності, в режимі 

надзвичайної ситуації (надзвичайного і воєнного стану) – проведення розвідки і 

порятунку людей в зоні пожежі, локалізації і гасіння пожеж на об'єктах Академії 

до прибуття пожежного рятувального підрозділу постійної готовності і спільних 

з ним подальших дій, для розшуку і рятування людей, які знаходяться у 

завалених сховищах, підвалах, завалах, палаючих, загазованих, задимлених або 

затоплених будинках і спорудах.  

12. Ланка охорони громадського порядку призначена для підтримання 

громадського порядку на об'єкті Академії в режимах підвищеної готовності, НС, 

надзвичайного та воєнного стану в районах розташування формувань ЦЗ і 

контролю виконання правил світломаскування. Крім того, ланка охорони 

громадського порядку залучається для несення комендантської служби і 

підтримки громадського порядку під час проведення заходів з евакуації та на 

маршрутах руху сил ЦЗ до осередків ураження і на ділянках (об'єктах) аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт.  

13. Формування цивільного захисту КМАЕЦМ використовується як в 

мирний, так і воєнний час для виконання заходів, пов'язаних з запобіганням 

надзвичайним ситуаціям і своєчасним реагуванням на них, локалізації і 

мінімізації можливих негативних наслідків. Формування цивільного захисту 



Академії взаємодіють з формуваннями постійної готовності (оперативними 

підрозділами ДСНС, МВС, СБУ) при ліквідації (локалізації) пожеж, наслідків 

стихійних лих, аварій та катастроф, проявів терористичних актів тощо.  

14. Органи управління об'єктової ланки повинні забезпечити постійну 

готовність формувань цивільного захисту КМАЕЦМ до дій за функціональним 

призначенням.  Постійна готовність формувань цивільного захисту досягається: 

-завчасною підготовкою формувань ЦЗ до виконання завдань цивільного 

захисту;  

-підтриманням у постійній готовності системи управління, оповіщення, зв'язку 

та взаємодії об'єктової ланки. 

16. До складу формування ЦЗ Академії зараховуються в обов'язковому 

порядку працездатні працівники, за винятком жінок, які мають дітей віком до 8 

років, жінок з середньою та вищою медичною освітою, які мають дітей до 3 

років, осіб, які мають мобілізаційні розпорядження, вагітних жінок, інвалідів І і 

ІІ груп.  

17. Розроблення штатів і норм забезпечення формувань ЦЗ Академії 

здійснюється відповідно до схеми організаційно-штатної структури формувань і 

норм їх матеріально-технічного забезпечення, відповідно до цього Положення.  

18. Штатно-посадова структура і норми забезпечення згідно з табелем до 

штату формувань ЦЗ Академії розробляються відповідальною особою з питань 

ЦЗ і затверджуються наказом ректора Академії.  

19. Штатно-посадова структура і норми забезпечення формувань ЦЗ 

щорічно уточнюються відповідальною особою з питань ЦЗ (у серпні поточного 

року перед проведенням тактико-спеціальних навчань з особовим складом 

формувань, які проводяться щорічно під час проведення спеціального 

об'єктового тренування ЦЗ).  

20. Матеріально-технічне забезпечення формувань ЦЗ здійснюється за 

рахунок Академії.  

21. Табельні засоби ЦЗ, призначені для оснащення формувань ЦЗ 

зберігаються у відповідності з вимогами Положення про організацію зберігання 

засобів цивільного захисту Академії.  

22. Табельні засоби ЦЗ можуть використовуватися для проведення занять і 

тактико-спеціальних навчань з формувань ЦЗ. По закінченню занять і навчань 

засоби ЦЗ обслуговуються і повертаються до місця зберігання. 

23. Командир (начальник) формування ЦЗ Академії особисто відповідає за 

дисципліну і морально-психологічне виховання особового складу формування.  

24. Командир (начальник) формування ЦЗ Академії зобов'язаний:  

-проявляти твердість і послідовність у проведенні державної політики у сфері 

цивільного захисту, всебічно враховувати і максимально реалізовувати ділові і 

морально-психологічні якості особового складу формування;  

-знати функціональне призначення, штатно–посадову структуру формування, 

його завдання і можливості, порядок комплектування особовим складом і 

забезпечення табельними засобами цивільного захисту;  

-знати морально-психологічний стан, рівень загальної і спеціальної підготовки 

та ділові якості особового складу формування; 



-постійно удосконалювати особисту підготовку з питань ЦЗ, організовувати і 

проводити заняття з особовим складом формування за тематикою загальної і 

спеціальної підготовки; 

-підтримувати високу злагодженість і готовність особового складу формування 

до виконання завдань за функціональним призначенням;  

-під час виконання завдань здійснювати керівництво формуванням у взаємодії з 

іншими силами ЦЗ Академії, стежити за дотриманням техніки безпеки і вчасно 

вживати заходів захисту від небезпечних чинників НС;  

-брати особисту участь у матеріально-технічному забезпеченні формування, 

здійснювати постійний контроль за справністю і належним використанням 

табельних засобів ЦЗ; 

-мати зведені дані про обліковий склад формування, наявність і стан табельних 

засобів ЦЗ, тощо; 

-вести облік загальної і спеціальної підготовки особового складу формування з 

питань ЦЗ; 

-знати характер забудови території розташування об'єктів Академії і прилеглих 

до них територій, можливі ділянки і способи проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт і маршрути руху до них, місця розташування потенційно-

небезпечних об'єктів, комунально-енергетичних мереж і споруд у зоні 

відповідальності Академії.  

25. Особовий склад формувань ЦЗ зобов'язаний: 

-знати функціональне призначення і завдання формування; 

-знати і точно виконувати функціональні обов'язки згідно з інструкцією; 

-знати вражаючі фактори НС техногенного, природного, соціального і воєнного 

характеру та способи захисту від них;  

-знати технічні характеристики, будову, правила експлуатації і порядок 

застосування приладів хімічної і радіаційної розвідки, контролю опромінення, 

засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, інших табельних 

засобів ЦЗ, підтримувати їх в постійній готовності до використання за 

призначенням; 

-виконувати заходи безпеки, підтримувати порядок і дисципліну в ході 

виконання завдань, вживати всіх можливих заходів щодо порятунку людей і 

збереження матеріальних цінностей.  

 

ІV. Режими функціонування об’єктової ланки 

 

1. Залежно від існуючої або прогнозованої обстановки, масштабу 

надзвичайної ситуації, в межах Територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту міста Києва, встановлюються режими 

функціонування: 

1.1. Режим повсякденної діяльності – при нормальній виробничо-

промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, 

гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці;  

1.2. Режим підвищеної готовності – при істотному погіршенні виробничо–

промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, 

гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки з одержанням прогнозованої 

інформації щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації;  



1.3. Режим надзвичайної ситуації – при реальній загрозі виникнення 

надзвичайної ситуації (НС) та реагуванні на НС і ліквідації її наслідків; 

1.4. Режим надзвичайного стану – запроваджується відповідно до вимог 

Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;  

1.5. Режим воєнного стану – запроваджується відповідно до вимог Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану».  

2. Основні заходи, що реалізуються об'єктової ланкою:  

2.1. У режимі повсякденної діяльності: здійснення постійного моніторингу 

стану довкілля, екологічної обстановки, розвиток систем аналізу і 

прогнозування, оповіщення і зв'язку, інформаційно–аналітичного забезпечення, 

контролю за радіоактивним забрудненням, хімічним зараженням, підтримання у 

постійній готовності сил і засобів, залучених до мережі спостереження і 

лабораторного контролю;  

-прогнозування надзвичайних ситуацій, можливих  в підрозділах  КМАЕЦМ і 

прилеглих територіях, розроблення та впровадження заходів, спрямованих на 

запобігання надзвичайним ситуаціям, зниження ризику їх виникнення і 

зменшення можливих матеріальних втрат; 

-організація захисту працівників і студентів, забезпечення навчально - виховного 

процесу і сталого функціонування об'єктів  КМАЕЦМ в умовах загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;  

-забезпечення готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту 

КМАЕЦМ до реагування на надзвичайні ситуації, можливі на об'єктах КМАЕЦМ 

і прилеглих територіях, організація взаємодії з органами управління і силами 

цивільного захисту територіального підпорядкування; 

-організація підготовки (перепідготовки) керівного, начальницького складу, 

фахівців цивільного захисту до дій за призначенням, навчання працівників і 

студентів способам захисту у надзвичайних ситуаціях;  

-планування укриття працівників і студентів КМАЕЦМ, контроль за технічним 

станом підвальних приміщень і підготовка їх до використання, як колективних 

засобів захисту;  

-планування заходів з евакуації і забезпечення підготовки та постійної готовності 

комісії з питань евакуації КМАЕЦМ до дій за призначенням;  

-організація оповіщення працівників і студентів про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій, постійне і достовірне інформування про 

наявну обстановку і заходи цивільного захисту;  

-виконання законодавчих та нормативно–правових актів, дотримання норм і 

стандартів у сфері цивільного захисту; 

-забезпечення повсякденної діяльності  Цивільного захисту і  комісії з питань 

надзвичайних ситуацій, утримання пунктів управління начальника Цивільного 

захисту КМАЕЦМ; 

-забезпечення працівників і студентів КМАЕЦМ засобами індивідуального 

захисту, особового складу формувань ЦЗ табельним майном відповідно до норм 

оснащення, створення належних умов для зберігання і оновлення засобів 

цивільного захисту. 

2.2. У режимі підвищеної готовності:  

-уточнення наявної і прогнозованої обстановки щодо можливого виникнення 

надзвичайної ситуації;  



-надання оперативної допомоги структурним підрозділам КМАЕЦМ з питань дій 

у несприятливих або кризових ситуаціях;  

-приведення у стан підвищеної готовності органів управління, сил та засобів 

Цивільного захисту КМАЕЦМ, уточнення їх дій в умовах прогнозованої 

надзвичайної ситуації;  

-виявлення причин погіршення обстановки у структурних підрозділах  та/або у 

зонах відповідальності КМАЕЦМ, розроблення та вжиття невідкладних заходів 

щодо її нормалізації, підготовка пропозицій до органів управління 

Територіальної і Функціональної підсистеми; 

-посилення спостереження і контролю за станом довкілля у зонах 

відповідальності КМАЕЦМ, прогнозування подальшого розвитку обстановки, 

розроблення і впровадження спеціальних заходів щодо захисту працівників, 

студентів і об'єктів КМАЕЦМ від вражаючих чинників можливої надзвичайної 

ситуації; запровадження цілодобового чергування посадових осіб органів 

управління з питань цивільного захисту КМАЕЦМ;  

-уточнення завдань і персонального складу штабу з ліквідації надзвичайної 

ситуації об'єктового рівня; своєчасне інформування працівників і студентів 

КМАЕЦМ про наявну обстановку, порядок їх дій та вжиті заходи.  

2.3. У режимі надзвичайної ситуації:  

-оповіщення і приведення в готовність органів управління і сил цивільного 

захисту КМАЕЦМ, визначення межі території, на який виникла надзвичайна 

ситуація, організація взаємодії з органами управління і формуваннями 

територіального підпорядкування; інформування працівників і студентів 

КМАЕЦМ про надзвичайну ситуацію та порядок дій в умовах наявної 

обстановки; 

-організація захисту працівників, студентів і об'єктів КМАЕЦМ в умовах 

надзвичайної ситуації;  

-участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організації життєзабезпечення 

постраждалих і всебічного забезпечення заходів цивільного захисту;  

-здійснення постійного контролю за станом довкілля в зоні надзвичайної 

ситуації, надання оперативної інформації до органів управління Територіальної 

і Функціональної підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту. 

2.4. У режимі надзвичайного стану – здійснення заходів відповідно до вимог 

Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».  

2.5. У режимі воєнного стану – здійснення заходів відповідно до вимог 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану». 

 

V. Планування заходів об’єктової ланки 

 

1. Планування заходів з запобігання надзвичайним ситуаціям (НС), 

зменшення (мінімізації) можливих наслідків здійснюється в КМАЕЦМ з 

урахуванням вірогідності і прогнозованих ризиків виникнення НС та можливих 

масштабів їх наслідків, аналітичного опрацювання інформації про можливі в 

регіоні надзвичайні ситуації. На основі прогнозу визначається потреба в силах і 

засобах, необхідних для реагування на НС і ліквідації їх наслідків. 



2. Планування заходів цивільного захисту працівників, студентів і  

підрозділів (об'єктів) КМАЕЦМ  в умовах загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій (НС) здійснюється об’єктовою ланкою в залежності від 

прогнозованих НС, можливих на об'єктах Академії і прилеглих територіях, 

характеру їх походження, можливих масштабів наслідків, та з урахуванням 

відповідних завдань від органів управління Територіальної і Функціональної 

підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту.  

3. Органи управління об'єктової ланки здійснюють планування заходів 

цивільного захисту на підставі чинного законодавства України у сфері 

цивільного захисту, наказів і розпоряджень органів управління Територіальної і 

Функціональної підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту, 

методичних рекомендацій ДСНС України. З питань планування заходів 

цивільного захисту об'єктова ланка розробляє: План дій органів управління, сил 

цивільного захисту і структурних підрозділів об'єктової ланки в умовах загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного і 

соціального характеру; План цивільного захисту КМАЕЦМ у особливий період; 

План основних заходів підготовки Цивільного захисту КМАЕЦМ на рік; інші 

плани з питань розвитку та удосконалення Цивільного захисту Академії. 

4. План дій органів управління, сил цивільного захисту і структурних 

підрозділів об'єктової ланки в умовах загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціального характеру  

розробляється постійно діючим органом управління цивільним захистом 

КМАЕЦМ і затверджується начальником Цивільного захисту – ректором 

КМАЕЦМ. 

5. Для розроблення зазначених у пункті 3. Положення планів залучаються 

служби Цивільного захисту і структурні підрозділи КМАЕЦМ.  

6. Основним завданням Плану дій органів управління, сил цивільного 

захисту і структурних підрозділів об'єктової ланки в умовах загрози виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціального 

характеру є збереження життя та здоров'я працівників і студентів КМАЕЦМ, 

визначення сил і засобів, порядок їх залучення, мінімізація матеріальних втрат, 

передбачення термінової евакуації людей з об'єкту (території), на який (яку) 

може поширюватись небезпечна дія надзвичайної ситуації та її наслідків. Заходи, 

передбачені основним завданням, плануються виходячи із умов необхідної 

достатності та максимально можливого використання наявних сил і засобів. 

План цивільного захисту КМАЕЦМ у особливий період роздробляється 

постійним діючим органом управління об'єктової ланки на підставі методичних 

рекомендацій ДСНС України. 

 

VI. Основні засади взаємодії органів управління і сил об’єктової ланки 

з органами управління і силами Територіальної підсистеми Єдиної 

державної системи цивільного захисту 

 

1. Роботи, пов'язані з реагуванням на надзвичайні ситуації або усуненням 

загрози їх виникнення, виконують служби і формування цивільного захисту 

КМАЕЦМ з отриманням необхідної допомоги з боку структурних підрозділів 

ДСНС України та спеціалізованих служб цивільного захисту.  



2. З метою організації робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайні 

ситуації, визначаються органи управління, склад залучених сил і засобів, 

узгоджуються питання взаємодії органів управління та сил об'єктової ланки з 

структурними підрозділами ДСНС України та спеціалізованими службами 

цивільного захисту щодо спільних завдань, місця і часу їх виконання, всебічного 

забезпечення спільних заходів транспортними, інженерними та іншими 

матеріально-технічними засобами, встановлюється порядок приведення органів 

управління, сил і засобів в готовність і організації управління спільними діями.  

3. Питання координації спільних дій між об'єктовою ланкою та органами 

управління і силами Функціональної і Територіальної підсистеми Єдиної 

державної системи цивільного захисту залежно від наявної обстановки, 

масштабу, характеру і можливого розвитку надзвичайної ситуації, покладаються 

на  комісію з питань надзвичайних ситуацій КМАЕЦМ. 

 

 

 


