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ІНСТРУКЦІЯ № 2– ОП 

 

для посадових осіб Уманського НУС 

 з цивільного захисту та дій у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій 

І. Загальні положення 

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із 

захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням 

єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та 

обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. 

Надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, 

ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 

виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі 

види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 

2) природного характеру; 

3) соціальні; 

4) воєнні. 

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, 

обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, 

визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій: 

1) державний; 

2) регіональний; 

3) місцевий; 

4) об’єктовий. 

Статтею 18 Кодексу цивільного захисту України визначено 

повноваження Міністерства освіти і науки України. 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, яка 



складається з функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. 

На виконання статті 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 7 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 ( в 

редакції від 17.09.2020 року), та Типового положення про функціональну 

підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101, 

Міністерством освіти і науки 

України створено функціональну підсистему навчання дітей дошкільного 

віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захист. 

II. Права та обов’язки посадових осіб з питань цивільного захисту 

закладу 

1. Посадова особа (працівник) має право на: 

1) отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні 

події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з 

вадами зору та слуху формі; 

2) забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та 

їх використання; 

3) звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій; 

4) участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту; 

5) отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими 

договорами; 

6) соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства 

шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок 

надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації 

наслідків; 

7) медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико- 

психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. 

2. Посадова особа (працівник) зобов’язаний: 

1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних 

ситуаціях; 

2) дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій 

діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, 

вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до 

надзвичайної ситуації; 

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх 



виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила 

користування засобами захисту; 

4) повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

5) у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно- 

рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна; 

6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та 

протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту; 

7) виконувати правила пожежної безпеки, навчати здобувачів освіти 

обережному поводженню з вогнем. 

III. Дії у надзвичайних ситуаціях 

1. У випадку пожежі чи іншої надзвичайної ситуації евакуація людей 

здійснюється незадимлювальними сходами в напрямках, які зазначено на 

планах (схемах) евакуації, розміщених на видних місцях усіх поверхів 

адміністративних будівель та гуртожитків, приміщення санаторію-

профілакторію. 

2. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) чи іншої надзвичайної 

ситуації кожна посадова особа (працівник) зобов’язана: 

терміново повідомити пожежну охорону по телефону 101 (Національну 

поліцію по телефону 102, екстрену медичну допомогу по телефону 103), 

вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі чи 

іншої надзвичайної ситуації, наявність людей, своє прізвище; 

організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей; 

повідомити про виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації 

відповідального чергового Міністерства (за його наявності), керівників 

господарського відділу управління адміністративно-господарського та 

організаційного забезпечення, сектору мобілізаційної роботи, цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності, а також безпосереднього керівника; 

вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами 

пожежогасіння; 

організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм 

консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі. 

3. Проректор з  АГД, а також безпосередній керівник, яким 

повідомлено про виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації, 

повинні: 

переконатися, чи викликано Державну пожежну охорону (Національну 

поліцію, швидку медичну допомогу) та знеструмлено (у разі необхідності) 

електромережу і вимкнено вентиляцію; 



у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування 

(евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у ліквідації пожежі чи іншої надзвичайної ситуації; 

організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони 

(Національної поліції, швидкої медичної допомоги) та забезпечити їм 

безперешкодний доступ до місця виникнення пожежі чи іншої надзвичайної 

ситуації. 

Начальник відділу охорони праці                                В.П. Черниченко 

 

 

Провідний юрисконсульт                                               З.П. Білошкурська 


