УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

НАКАЗ № 4-46
м. Київ

“_04”_____03__ 2014 р.

Про організацію об’єктової підсистеми цивільного захисту університету

На виконання ст. 8 Кодексу цивільного захисту України, п. 9-12, 16, 17
“Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11, п. 3, 7, 8
“Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту”,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р.
№ 787, п. 9 “Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
23 жовтня 2013 р. № 819,
НАКАЗУЮ:
1. Створити об’єктову підсистему цивільного захисту університету у
складі:
штабу цивільного захисту, – як постійно діючого органу управління з
питань організації та здійснення заходів цивільного захисту;
комісії з питань надзвичайних ситуацій університету (голова комісії –
проректор з адміністративно-господарської роботи Ковальов П.В.);
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евакуаційної комісії (голова комісії – проректор з науково-педагогічної
роботи (навчально-виховний напрямок) Варламов Г.Б.).
2. Для практичного виконання завдань цивільного захисту університету
призначити:
першим заступником начальника цивільного захисту університету –
першого проректора ЯКИМЕНКА Ю.І.;
заступником начальника цивільного захисту університету – проректора з
науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) НОВІКОВА О.М.;
начальником оперативної групи – заступника першого проректора –
начальника навчально-методичного управління ГОЖІЯ С.П.;
представником в районній евакуаційній комісії – заступника проректора з
наукової роботи БАРБАША В.А.;
3. У підсистемі цивільного захисту університету затвердити начальників
служб:
зв’язку та оповіщення – директора науково-технічного об’єднання “КПІТЕЛЕКОМ” – ІЛЛЯШЕНКА А.М.;
аварійно-технічної – провідного інженера виробничо-експлуатаційного
комбінату КРИВОКОБИЛЬСЬКОГО О.Ф.;
охорони громадського порядку – в. о. начальника відділу охорони
МАКСИМЦЯ О.А.;
сховищ та укриттів – майстра домоуправління РУДЕНКО С.О.;
медичної

–

завідуючого

першим

поліклінічним

відділенням

студентської поліклініки ШАМАРДАКА М.В.;
матеріально-технічного постачання – інженера II категорії відділу
закупівлі товарів, робіт та послуг

і матеріально-технічного постачання

КРЕЧАНІНУ Ю.В.;
транспортної – начальника автотранспортного підприємства університету
МАДАТЯНА В.З.
3. Створити загальноуніверситетські формування цивільного захисту
(додаток 1):
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аварійно-технічну команду – 45 осіб (зі складу працівників виробничоексплуатаційного комбінату);
групу зв’язку – 15 осіб (зі складу працівників науково-технічного
об’єднання “КПІ-ТЕЛЕКОМ”);
пост радіаційного та хімічного спостереження – 3 особи (від інституту
енергозбереження та енергоменеджменту);
санітарний пост – 4 особи (зі складу першого поліклінічного відділення);
команду охорони громадського порядку – 44 особи (зі складу відділу
охорони);
4. В інститутах та на факультетах університету утворити формування
цивільного захисту (додаток 2).
5. Керівництво заходами цивільного захисту у кожному структурному
підрозділі, які організаційно входять до складу університету, здійснювати
керівникам підрозділів, яких вважати начальниками цивільного захисту цих
підрозділів (додаток 3).
6.

Керівникам

структурних

підрозділів

університету,

інститутів,

факультетів:
для управління цивільним захистом, підтримання в постійній готовності
сил і засобів цивільного захисту призначити начальника штабу цивільного
захисту із числа своїх заступників;
забезпечити підготовку особового складу, який входить до складу
формувань цивільного захисту структурного підрозділу згідно тематики
(додаток 4);
для підготовки працівників, службовців, які не залучені до складу
формувань цивільного захисту, створити навчальні групи із розрахунку: відділ,
кафедра – одна навчальна група (додаток 5). Навчання здійснювати згідно
тематики (додаток 6).
навчальний рік у системі цивільного захисту розпочати з 16.01.2014 року і
закінчити 20.11.2014 року, дні занять з цивільного захисту (“День цивільного
захисту ”) – кожний другий четвер місяця.
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7. Начальнику штабу цивільного захисту НЕСТЕРЕНКУ Ю.В. завдання
цивільного захисту вирішувати у тісній взаємодії із управлінням з питань
надзвичайних ситуацій Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації.
8. Загальне керівництво об’єктовою підсистемою цивільного захисту та
контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник цивільного захисту університету
Ректор

М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ
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Проект наказу вносить:

Узгоджено:

Начальник штабу ЦЗ
Ю.В. Нестеренко

Перший проректор
Ю.І. Якименко
Проректор
Г.Б. Варламов
Проректор
П.В. Ковальов
Проректор
О.М. Новіков
Керуючий справами
Я.Ю. Цимбаленко
Начальник ВКАС
Л.П. Андрейчук
Начальник юридичного управління
А.М. Бежевець

Завірена копія:
ШЦЗ; ДНР.; ДАГР.; ДНВР.; ДНПР.;
“КПІ - ТЕЛЕКОМ”.
Електронна копія:
На

розмн.

університету);
Веб-сайт.

ДП №___________
Надруковано в 6 прим.
на 4 аркушах кожний
Виконавець: Супкарьов М.О.
Друкувала: Прозоровська Л.В.
тел. 234-35-11

(в

усі

підрозділи
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Додаток 1
Штатна структура
загально університетських формувань цивільного захисту
Склад формувань
1

Чисельність

П.І.Б.

Підрозділ

2
3
4
1. Аварійно-технічна команда – 45 осіб

командир команди
заст. командира з
технічної частини
ланка управління і
розвідки
командир ланки
розвід.-дозиметрист
зв'язківець

1
1

1. Електротехнічна
група
командир групи

14

ланка механізації:
командир ланки
електрик
крановик
шофер

1
2
2
2

2. Група
водопровідноканалізаційних мереж
командир групи
ланка сантехніків:
командир ланки
сантехнік
ланка механізації:
командир ланки
бульдозерист
компресорщик
шофер

13

1
3. Група газових
мереж:
командир групи

2

6

-“-

1

1
5

Примітка

1 раз на 3
роки

1
1
1

ланка
електромонтерів:
командир ланки
електромонтер

Термін
навчання
на курсах
5

-“-

-“-

-“-

1
1
5

-“-

1
2
1
2

1

3

4

5

6

7

ланка
газопровідників:
командир ланки
екскаваторник
газозварник
шофер

1
2
1
2

1 раз на 3
роки

2. Команда охорони громадського порядку – 44 особи
Командир команди
ланка зв’язку :
командир
зв’язківці
1. Група охорони
№ 1, 2
Командир групи

1
1
3
32

-“-“-

2
-“-

ланка охорони № 1, 2
командир ланки
охоронець
патрульно-постова
ланка № 1, 2
командир ланки
патрульні
ланка регулювання та
КПП №1, 2
командир ланки
регулювальник
2. Група розвідки:

2
12

командир групи

1

ланка розвідки №1, 2
командир ланки
хімік розвідник
розвідник-дозиметрист

2
2
2

2
6

-“-

-“-

-“-

2
6
7

-“3. Група зв’язку – 15 осіб

Командир групи
ланка радіозв’язку
командир групи
радист

1

1
ланка оповіщення
командир ланки
радист

2

ланка телефонного та
мобільного зв’язку
командир ланки
телефоністи-зв’язківці

1
4

-“-

3

4

5

1
2

1 раз на 3
роки

1
5

-“-

6

8

Начальник посту
розвідникдозиметрист
розвідник-хімік

4. Пост радіаційного та хімічного
спостереження – 3 особи
1
1
1

-“5. Санітарний пост – 3 особи

Начальник посту
санітари

1
2

Начальник штабу цивільного захисту

-“-

Ю.В. НЕСТЕРЕНКО
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Додаток 2
Структура
формувань цивільного захисту факультету (інституту)
НТУУ “КПІ”
ЗАГІН
формування цивільного захисту
(командир оперативної групи)
Група евакуації
(начальник
евакогрупи)

Ланка регулювання
1. Командир – 1
2. Регулювальник - 1

Патрульно-постова ланка
1.Командир – 1
2.Патрульний - 1

Ланка охорони
1.Командир – 1 (нач. пішої колони)
2. Охоронець - 2

Ланка розвідки
1. Командир – 1
2. Хімік – розвідник – 1
3. Розвідник – дозиметр - 1

Ланка зв’язку
1. Командир – 1
2. Зв’язківці 2

Група охорони громадського порядку
(командир групи)

Регістратор – 2
Робітник з евакуації майна – 5

Ланка пожежогасіння
Командир – 1
Пожежник – 3

Ланка МТЗ
1. Командир – 1
2. Особовий склад – 2

Ланка обслуговування
сховищ та укриттів
1. Командир – 1
2. Сантехнік – 1
3. Електрик - 1

Санітарний
пост
1. Начальник – 1
2. Сан. дружинники – 3

Начальник штабу цивільного захисту

Рятувальна
Ланка
1. Командир – 1
2. Рятувальники – 5

Пост
РХС
1. Командир – 1
2. Розвідн.-дозиметрист – 1
3. Розвідн.- хімік - 1

Ю. В. НЕСТЕРЕНКО
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Додаток 3
Начальники ЦЗ структурних підрозділів
1

Видавничо-поліграфічний інститут

2
3

Інститут енергозбереження та
енергоменеджменту
Інститут телекомунікаційних систем

4
5

Механіко-машинобудівний інститут
Фізико-технічний інститут

6

Зварювальний факультет

7
8
9

Інженерно-фізичний факультет
Інженерно-хімічний факультет
Приладобудівний факультет

10
11

Радіотехнічний факультет
Теплоенергетичний факультет

12

Факультет авіаційних і космічних
систем
Факультет біотехнології і біотехніки

13

19
20

Факультет електроенерготехніки та
автоматики
Факультет електроніки
Факультет інформатики та
обчислювальної техніки
Факультет лінгвістики
Факультет менеджменту та
маркетингу
Факультет прикладної математики
Факультет соціології і права

21

Факультет біомедичної інженерії

22

Фізико-математичний факультет

23

Хіміко-технологічний факультет

14
15
16
17
18

Начальник штабу цивільного захисту

Киричок
Петро Олексійович
Денисюк Сергій Петрович

406-83-61

Вульпе Олександр
Аполонович
Бобир Микола Іванович
Новіков Олексій
Миколайович
Фомічов Сергій
Костянтинович
Лобода Петро Іванович
Панов Євген Миколайович
Тимчик Григорій Семенович

406-81-96

Рибін Олександр Іванович
Письменний Євген
Миколайович
Збруцький Олександр
Васильович
Дуган
Олексій Мартем'янович
Яндульський Олександр
Станіславович
Жуйков Валерій Якович
Павлов Олександр
Анатолійович
Саєнко Наталя Семенівна
Гавриш Олег Анатолійович

454-96-97
236-10-34

Дичка Іван Андрійович
Мельниченко Анатолій
Анатоліївич
Максименко Віталій
Борисович
Ванін Володимир
Володимирович
Астрелін Ігор Михайлович

406-81-15
406-82-00

406-85-14

236-10-43
236-70-98
406-82-91
406-82-15
236-40-52
406-83-96

406-82-24
406-83-12
236-41-11
236-21-17
236-19-70
406-82-02
406-85-11

406-85-74
406-82-51
236-97-74

Ю.В. НЕСТЕРЕНКО
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Додаток 4
ТЕМАТИКА
для спеціальної підготовки особового складу, який входить до складу
формувань цивільного захисту НТУУ “КПІ”
Загальна тематика:
1. Кодекс цивільного захисту України. Єдина державна система
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного
характеру. Організаційна структура цивільного захисту підприємства, установи,
організації.
2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку
утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту” Комплектування
та підготовка особового складу формувань .
3. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку
та безпеку життю і здоров’ю людей. Характеристика небезпечних промислових
факторів для НТУУ “КПІ” як об’єкта цивільного захисту.
4. Функціональні обов’язки особового складу формувань цивільного
захисту та їх дії при приведенні формувань у готовність.
5. Організація захисту особового складу формувань у ході виконання
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах радіаційного
забруднення місцевості та при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах.
6. Радіаційно небезпечні об’єкти. Радіоактивне випромінювання та методи
його вимірювання. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю.
Норми радіаційної безпеки (“НРБУ-97”). Правила поведінки з радіоактивними
відходами. Режими радіаційного захисту.
7. Хімічно небезпечні об’єкти. Методика прогнозування наслідків впливу
(викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і
транспорті. Небезпечні хімічні речовини, особливості їх впливу на організм
людини. Промислові засоби індивідуального захисту органів дихання. Прилади
хімічної розвідки небезпечних хімічних речовин.
8. Організація санітарної обробки особового складу формувань. Спеціальна
обробка техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними та
бактеріальними речовинами.
9. Прийоми надання само- та взаємодопомоги при пораненнях, опіках,
кровотечах, переломах. Перша долікарняна медична допомога при отруєннях
небезпечними хімічними речовинами.
10. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах
надзвичайних ситуацій. Участь формувань у заходах життєзабезпечення
населення, спрямованих на задоволення мінімуму життєвих потреб громадян, які
потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій.
11. Заходи безпеки на рятувальних та інших невідкладних роботах при
ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.
Спеціальна тематика:
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1. Для формувань загального призначення:
1.1 Розшук та визволення потерпілих з-під завалів будівель, зсувів,
снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах
зруйнованих або палаючих будівель.
1.2 Завалення нестійких конструкцій, споруд та їх підсилення. Дії
формувань з рятування людей із завалених захисних споруд цивільної оборони.
1.3 Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків
пожеж та забруднених територій радіоактивними, хімічними сильнодіючими
отруйними речовинами.
1.4 Способи транспортування потерпілих. Вантаження потерпілих на
транспортні засоби.
2. Для аварійно-технічної команди:
2.1 Ймовірний характер руйнування та пошкодження на комунальноенергетичних мережах та технологічних лініях.
2.2 Способи усунення аварій на комунально-енергетичних мережах та
технологічних лініях.
2.3. Ліквідування витоків та нейтралізація сильнодіючих отруйних
речовин.
2.4 Поновлення ліній електропередач та енергетичних споруд. Відновлення
тепло-, водопостачання.
Посадові особи формувань цивільного захисту університету повинні знати:
1. Що таке Цивільний захист і його завдання.
2. Організаційна структура Цивільного захисту університету.
3. Функціональне призначення формування, його організаційний склад,
матеріально-технічні засоби функціонального призначення і склад
особистої екіпіровки.
4. Особисті обов’язки за штатним призначенням. Можливі варіанти змісту і
порядку виконання функціональних обов’язків.
5. Технічні характеристики, порядок підготовки до роботи, правила
використання і зберігання штатних технічних засобів.
6. Фактори ураження надзвичайних ситуацій техногенного та природного і
воєнного характеру.
7. Фактори радіаційного, хімічного та бактеріального ураження.
8. Технічні характеристики, порядок підготовки і використання засобів
індивідуального захисту.
9. Правила безпеки у процесі виконання завдань розвідки. Пошуковорятувальних та інших невідкладних робіт.
10.Прийоми надання само- та взаємодопомоги.
11.Порядок оповіщення і збору особового складу формування.
Повинні вміти:
1. Чітко і ініціативно виконувати свої обов’язки за призначенням у складі
формування в період запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
2. Користуватися
засобами
індивідуального
протирадіаційного,
протихімічного та медичного захисту.
3. Використовуючи засоби медичного захисту, надавати само- та
взаємодопомогу.
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4. Перевіряти справність і готувати до використання засоби індивідуального
захисту, прилади хімічної та радіаційної розвідки, спостереження і
контролю.
5. Вести розвідку, спостереження та контроль хімічного зараження,
радіоактивного опромінення людей і забруднення довкілля.
6. Проводити санітарну обробку людей, дезактивацію, дегазацію та
обеззараження території, майна та особистих речей.
7. Користуватися засобами зв’язку, оповіщення та інформації.
8. Готувати до використання об’єктів колективного захисту та захищені
пункти управління.
9. Використовувати засоби попередження та гасіння пожеж.
10.Своєчасно вживати заходи щодо попередження та усунення спроб
порушення громадського порядку.
11.Виконувати правила особистої безпеки у процесі виконання завдань
розвідки, пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Примітки.
1. Навчальний рік в системі ЦЗ – 16.01.2014 р. – 20.11.2014 р.
2. Заняття проводить та веде їх облік командир формування.
3. Дні занять у системі ЦЗ – кожний 2-й четвер місяця.
4. Журнал обліку занять з підсумковою оцінкою кожному, хто навчається
та загальною оцінкою формування за відпрацьовані теми подати в штаб
ЦО університету до 04.12.2014 р.

Начальник штабу цивільного захисту

Ю.В. НЕСТЕРЕНКО
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Додаток 5
Навчальні групи
для підготовки працівників Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут”, які не входять до складу формувань
цивільного захисту на 2014 рік
№№
з/п

Структурні підрозділи,
керівний склад

Кількість
навчальних
груп

І. Керівний склад
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ректорат, профком
П. Співробітники університету
Департамент навчальної роботи
Департамент навчально-виховної роботи
Департамент науки та інноватики
Департамент міжнародного співробітництва
Департамент адміністративно-господарської роботи
Департамент економіки і фінансів
Адміністративно-кадрове управління
Державний політехнічний музей
Науково-технічна бібліотека
Науково-технічне об’єднання “КПІ-ТЕЛЕКОМ”
Санаторій-профілакторій
Підрозділ охорони та безпеки
Центр культури і мистецтв
Центр фізичного виховання та спорту
Студмістечко
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Інститут прикладного системного аналізу
Інститут телекомунікаційних систем
Механіко-машинобудівний інститут
Фізико-технічний інститут
Видавничо-поліграфічний інститут
Зварювальний факультет
Інженерно-фізичний факультет
Інженерно-хімічний факультет
Приладобудівний факультет
Радіотехнічний факультет
Теплоенергетичний факультет
Факультет авіаційних і космічних систем
Факультет біотехнології і біотехніки
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Факультет електроніки
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

1
2
2
3
5
4
1
2
1
6
1
1
1
1
1
15
8
6
4
9
5
7
4
6
5
7
5
6
5
5
9
8
5
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Факультет лінгвістики
Факультет менеджменту та маркетингу
Факультет прикладної математики
Факультет соціології і права
Факультет біомедичної інженерії
Фізико-математичний факультет
Хіміко-технологічний факультет
Міжнародний факультет
Інститут доуніверситетської підготовки та професійної
орієнтації
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти

Начальник штабу цивільного захисту

Ю.В. НЕСТЕРЕНКО

8
7
4
8
8
8
9
5
1
1
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Додаток 5
Навчальні групи
для підготовки працівників Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут”, які не входять до складу формувань
цивільного захисту на 2014 рік
№№
з/п

Структурні підрозділи,
керівний склад

Кількість
навчальних
груп

І. Керівний склад
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ректорат, профком
П. Співробітники університету
Департамент навчальної роботи
Департамент навчально-виховної роботи
Департамент науки та інноватики
Департамент міжнародного співробітництва
Департамент адміністративно-господарської роботи
Департамент економіки і фінансів
Адміністративно-кадрове управління
Державний політехнічний музей
Науково-технічна бібліотека
Науково-технічне об’єднання “КПІ-ТЕЛЕКОМ”
Санаторій-профілакторій
Підрозділ охорони та безпеки
Центр культури і мистецтв
Центр фізичного виховання та спорту
Студмістечко
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Інститут прикладного системного аналізу
Інститут телекомунікаційних систем
Механіко-машинобудівний інститут
Фізико-технічний інститут
Видавничо-поліграфічний інститут
Зварювальний факультет
Інженерно-фізичний факультет
Інженерно-хімічний факультет
Приладобудівний факультет
Радіотехнічний факультет
Теплоенергетичний факультет
Факультет авіаційних і космічних систем
Факультет біотехнології і біотехніки
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Факультет електроніки
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

1
2
2
3
5
4
1
2
1
6
1
1
1
1
1
15
8
6
4
9
5
7
4
6
5
7
5
6
5
5
9
8
5
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Факультет лінгвістики
Факультет менеджменту та маркетингу
Факультет прикладної математики
Факультет соціології і права
Факультет біомедичної інженерії
Фізико-математичний факультет
Хіміко-технологічний факультет
Міжнародний факультет
Інститут доуніверситетської підготовки та професійної
орієнтації
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти

Начальник штабу цивільного захисту

Ю.В. НЕСТЕРЕНКО

8
7
4
8
8
8
9
5
1
1

