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Про результати підготовки цивільного захисту НТУУ “КПІ” у 2013 році та 

основні завдання на 2014 рік 

 

 Завдання цивільного захисту НТУУ “КПІ” у 2013 році виконувались 

відповідно до вимог Законів України “Про цивільну оборону України”, “Про 

правові засади цивільного захисту”, Наказу Міністра освіти і науки України 

від 13 грудня  2012 року № 1407 “Про затвердження Плану основних заходів 

цивільного захисту на 2013 р”, розпорядження Солом’янської районної в     

м. Києві державної адміністрації від 18 січня 2012 року № 1114 “Про 

затвердження основних заходів ЦЗ(ЦО) Солом’янського району м. Києва на 

2013 рік”, організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення 

Солом’янського району міста Києва у 2013 році захисту та діям у випадку 

надзвичайних ситуацій, Наказу Начальника ЦЗ – ректора НТУУ “КПІ” від 6 

лютого 2013 року № 4-27 “Про результати підготовки цивільного захисту 

НТУУ “КПІ” у 2012 році та основні завдання на 2013 рік”. 

 Головним завданням системи цивільного захисту університету у 2013 

році було підтримання готовності до проведення ефективних заходів щодо 

захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету 

при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення 

системи ЦЗ з мирного на особливий період.  

 Основні зусилля у ході реалізації основного завдання керівництво ЦЗ 

університету зосереджувало на: 

виконанні вимог нормативно-правової бази щодо захисту учасників 

навчально-виховного процесу від факторів ураження надзвичайних ситуацій;  

відпрацюванні у керівників цивільного захисту структурних підрозділів 

практичних навичок при підготовці і керуванні силами і засобами, які 

залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
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навчанні студентів, працівників університету правилам поведінки та 

основним способам захисту від надзвичайних ситуацій, прийомам надання 

першої медичної допомоги постраждалим, правилам користування засобами 

колективного та індивідуального захисту. 

 

 В університеті проводились заходи щодо запобігання найбільш 

вірогідним надзвичайним ситуаціям шляхом завчасного проведення 

організаційних і профілактичних робіт: 

 проведено комплекс заходів пов’язаних з практичним виконанням 

плану евакуаційних заходів; 

 виконано значний обсяг ремонтних робіт щодо підтримання захисної 

споруди № 107518, підвальних приміщень, цокольних поверхів у готовності 

до використання як колективних засобів захисту; 

 планово продовжується підготовка керівного складу цивільного 

захисту університету, командно-начальницького складу формувань 

цивільного захисту структурних підрозділів. 

 24-25 жовтня 2013 року проведено комплексне-об’єктове навчання на 

тему: “Дії органів управління інститутів, факультетів та структурних 

підрозділів, учасників навчально-виховного процесу, працівників 

університету при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та соціального характеру”. 

 Під час навчання відпрацьовані дії особового складу формувань 

цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

 У цілому навчання пройшло з оцінкою “добре”. Керівний склад 

університету, командно-начальницький склад  формувань цивільного захисту 

структурних підрозділів підготовлені щодо проведення невідкладних робіт із 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

 Під час виконання завдань цивільного захисту та під час проведення 

комплексного об’єктового навчання виявлені недоліки: 

 1. Керівний склад, штаби цивільного захисту ФАКС, РТФ, ТЕФ не 

завжди своєчасно проводять заміну у складі формувань цивільного захисту, 

недостатньо наполегливо займаються підвищенням якості підготовки 

працівників щодо питань цивільного захисту.  

 2. Штаби цивільного захисту деяких структурних підрозділів 

призупинили роботу щодо оформлення “Куточку цивільного захисту”, 

відпрацюванню схеми евакуації студентів, працівників підрозділу. 

  

З метою виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Головним завданням системи цивільного захисту університету у 2014 

році вважати підтримання готовності до проведення ефективних заходів 

щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників 

університету при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і 
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природного характеру, можливих терористичних актів, організованого 

переведення її системи з мирного на особливий період. 

Для реалізації головного завдання зосередити основні зусилля на: 

виконанні вимог нормативно-правової бази щодо захисту учасників 

навчально-виховного процесу від факторів ураження надзвичайних ситуацій; 

відпрацюванні у керівників цивільного захисту структурних підрозділів 

практичних навичок при підготовці і керуванні силами і засобами, які 

залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

навчанні студентів, працівників університету правилам поведінки та 

основним способам захисту від надзвичайних ситуацій, прийомам надання 

першої медичної допомоги постраждалим, правилам користування засобами 

колективного та індивідуального захисту. 

 2. Підготовку особового складу з цивільного захисту організувати 

згідно вимог наказу ректора НТУУ “КПІ” № 4-46 від 04.03.2014 р. 

 3. Завідувачу кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної 

безпеки ” наукову та навчально-методичну діяльність кафедри спрямувати на 

розробку підручників, навчально-методичних посібників щодо дисциплін 

“Цивільний захист”, “Безпека життєдіяльності”, прищепленню студентам 

практичних навичок щодо виконання заходів цивільного захисту в 

надзвичайних ситуаціях. 

 4. У жовтні 2014 року під час проведення спеціального об’єктового 

тренування основні зусилля зосередити на підготовці органів управління і 

особового складу формувань цивільного захисту до дій за призначенням у 

кризових ситуаціях мирного часу, в умовах надзвичайного (особливого) 

стану. 

 5. Начальникам цивільного захисту структурних підрозділів: 

 продовжувати удосконалення системи управління, зв’язку, оповіщення 

командно-начальницького складу формувань цивільного захисту та 

інформування особового складу щодо мети і завдань єдиної державної 

системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

 відпрацювати дії особового складу підрозділу згідно Плану 

розосередження-виходу у безпечний район НТУУ “КПІ”, не менш, як 1 раз 

на семестр узгоджувати з евакуаційної комісією університету проведення 

евакуаційних заходів підрозділу; 

проводити, не менш, як двічі на рік протипожежні тренування 

студентів, працівників, проводити їх як тренування з евакуації людей з 

елементами пожежогасіння; 

 забезпечити вдосконалення та розвиток навчально-матеріальної бази у 

сфері захисту учасників навчально-виховного процесу від вражаючих 

факторів надзвичайних ситуацій; 

 забезпечити вдосконалення знань та практичних навичок працівників із 

складу формувань цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

6.  За сумлінне виконання завдань цивільного захисту, вдосконалення 

матеріально-технічної бази підрозділів оголосити подяку: 
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Жуйкову В.Я. – декану факультету електроніки, начальнику цивільного 

захисту ФЕЛ; 

Шевченку В.М. – завідувачу лабораторіями ФЕЛ, заступнику 

начальника штабу цивільного захисту ФЕЛ; 

Гавришу О.А. – декану факультету менеджменту та маркетингу, 

начальнику цивільного захисту ФММ; 

Сердюку Б.М. – заступнику декана з навчально-виховної роботи, 

начальнику штабу цивільного захисту ФММ; 

Саєнко Н.С. – декану факультету лінгвістики, начальнику цивільного 

захисту ФЛ; 

Демиденко О.П. – заступнику декана з навчально-виховної роботи, 

начальнику штабу цивільного захисту ФЛ; 

Іщенку О.А. – директору студмістечка, начальнику цивільного захисту 

студмістечка; 

Бороздих В.Н. – заступнику директора студмістечка, відповідальному 

за проведення практичних заходів цивільного захисту в студмістечку.  

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника ЦЗ університету НОВІКОВА О.М. 

 8. Наказ довести до керівного складу університету і структурних 

підрозділів. 

 

 

 

 

 

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 

О.М. Новіков 

Проректор 

         Г.Б. Варламов 

Проректор 

П.В. Ковальов 

Керуючий справами 

Я.Ю. Цимбаленко 

Начальник ВКАС 

Л.П. Андрейчук 

Начальник юридичного управління 

  А.М. Бежевець 

 

Завірена копія: 

ШЦЗ. 

Електронна копія: 

На розмн. (в усі підрозділи 

 університету); 

Веб-сайт. 

 

 

 

 

 

 

ДП №___________ 

Надруковано в 2 прим.  

на 4 аркушах кожний  

Виконавець: Супкарьов М.О. 

Друкувала: Прозоровська Л.В. 

тел. 234-35-11 


