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Методичні рекомендації розроблені з метою надання навчальнометодичної допомоги керівникам та посадовим особам спеціалізованих
служб цивільного захисту у підготовці та практичному проведенні
спеціальних тренувань (навчань) зі створеними на відповідних суб’єктах
господарювання формуваннями цивільного захисту [санітарними постами
(далі - СП) та санітарними дружинами (далі - СД)].
В методичних рекомендаціях наведені варіанти зразків формалізованих
документів, які розробляються при підготовці та проведенні спеціальних
тренувань (навчань) із вказаними формуваннями цивільного захисту.
Методичні рекомендації можуть бути використані посадовими особами
СГ при підготовці і проведенні навчань (тренувань) СП, СД, так і
майстрами виробничого навчання при наданні методичної допомоги
керівникам СГ та командирам спеціалізованих об’єктових формувань
цивільного захисту при підготовці та проведенні спеціальних тренувань
(навчань).
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ВСТУП
Національна безпека України безпосередньо залежить від того, як на
державному, регіональному, місцевому і об’єктовому рівнях вирішуються
завдання захисту населення, об’єктів економіки, історичного та культурного
надбання від надзвичайних ситуацій техногенного, природного або іншого
характеру.
Розуміння сказаного вище зобов’язує державу, органи самоврядування,
керівників суб’єктів господарювання (далі – СГ) вживати заходи, суть яких
полягає у створенні цілісної системи захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій й проведення виваженої політики з цих питань.
Однією з важливих ланок в системі заходів із запобігання і реагування
на надзвичайні ситуації є навчання працівників об’єктових формувань діям за
призначенням у надзвичайних ситуаціях.
Враховуючи що затрати на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій
незрівнянно більші ніж витрати для організації навчання спеціалізованих
служб та населення діям у надзвичайних ситуаціях а також втрату здоров'я
чи життя людини не можна компенсувати ніякими коштами, необхідно
керівникам СГ приділяти більш важливу увагу до організації та проведення
СОТ створених формувань з метою навчання дії робітників та службовців в
надзвичайних ситуаціях різного характеру для забезпечення сталого
функціювання об’єкту та зменшення санітарних втрат.
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АЛГОРИТМ
підготовки та проведення спеціального об’єктового тренування
санітарного поста (СД) з питань цивільного захисту
№
з/п

Назва алгоритму

Зміст алгоритму

І. Підготовка СОТ
1

Визначення
вихідних даних

Основою
підготовки
тренування,
організації та планування є вихідні дані:

його

тема і тривалість тренування;
мета або цілі тренування;
навчальні питання;
етапи навчання;
склад
учасників
тренування,
послідовність залучення їх та на який
термін;
місце (район) тренування;
обстановка,
на
фоні
якої
буде
проводитись тренування та інше.
2

Розробка наказу
"Про підготовку та
проведення
спеціального
об’єктового
тренування з
питань ЦЗ"

Наказ керівника СГ „Про підготовку та
проведення спеціального об’єктового тренування з
питань ЦЗ” що доводиться до виконавців не
пізніше, ніж за півтора місяця до початку
позапланового тренування. (Додаток 1)
Наказ розробляється при проведенні позапланового
тренування, при проведенні планового тренування
достатньо затвердженого ПЛАНУ - ГРАФІКА
проведення спеціальних об’єктових тренувань з
питань ЦЗ та протипожежних тренувань на
поточний рік.
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№
з/п

Назва алгоритму

Зміст алгоритму

3

Розробка
„Календарного
плану підготовки
спеціального
об’єктового
тренування з
питань ЦЗ”

На підставі наказу розробляється календарний
план підготовки СОТ, у якому визначається зміст
заходів, терміни та час їх проведення, виконавці.
Він обов’язково передбачає: організаційні заходи;
розробку документів тренування; підготовку
керівництва тренування, групи управління та
посередників; підготовку учасників тренування;
підготовку
учбових
місць
та
навчальноматеріальної бази (Додаток 2)

4

Розробка Плану
проведення СОТ

План проведення спеціального об’єктового
тренування з питань ЦЗ затверджується керівником
тренування і доводиться до виконавців не пізніше,
ніж за місяць до його початку (Додаток 3)

5

Розробка
особистих планів
керівництва СОТ

Особисті плани розробляються в довільній формі
і повинні відображати порядок опрацювання
навчальних питань учасниками тренування, заходи
щодо всебічного забезпечення, дотримання заходів
безпеки та критерії оцінки виконання завдання
(вправ). Особисті плани можуть розроблятися
текстуально або графічно і затверджуються
керівником тренування (Додаток 4)

(за необхідністю)

6

Розробка Плану
рекогносцировки
місць практичного
відпрацювання
питань
(за необхідністю)

7

Інші питання
підготовки
спеціального
об’єктового
тренування з
питань ЦЗ

З метою уточнення окремих питань і деталей
плану проведення тренування із керівним та
командним
складом
на
основі
плану
рекогносцировки місць практичного відпрацювання
питань проводиться рекогносцировка навчальних
місць
У підготовчий період з керівним складом ЦЗ та
особовим складом формувань ЦЗ проводяться
інструктивні заняття, у ході яких уточняються:
порядок
проведення
тренування,
обсяг
і
послідовність виконання навчальних заходів, обсяг
і ділянки імітації, питання матеріально-технічного
забезпечення та організація взаємодій, як між
структурними підрозділами (цехами, бригадами,
відділеннями), формуваннями, так і з сусідніми
об’єктами. Учасники тренування під підпис
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з/п

Назва алгоритму

Зміст алгоритму
знайомляться з інструкцією по виконанню заходів
безпеки при підготовці та проведенні СОТ
ІІ. Проведення СОТ

Для більш якісного опрацювання конкретних питань формуванню ЦЗ
санітарному посту, сандружині можуть вручатися певні імітаційні талони
тобто задачі на різноманітну тематику (різні види ураження з наявністю
комбінованих травм) (Додаток 5) по наданню домедичної допомоги одному
або кільком потерпілим з імітацією їх стану (залученими до навчання
статистами) у відповідності до імітаційного талону/задачі, що дозволяє
наблизити тренування до реальності. Навчання СП, СД бажано проводити в
взаємодії з залученими іншими формуваннями по виконанню завдання з
ліквідації наслідків НС.
Протягом тренування керівництвом СОТ ведеться спостереження:
за оповіщенням і збором керівного складу цивільного захисту,
начальників служб, керівників структурних підрозділів, посередників для
доведення обстановки і постановки першочергових завдань;
за виконанням Плану проведення СОТ в залежності від обстановки, яка
склалася внаслідок виникнення тієї чи іншої надзвичайної ситуації;
за виконанням заходів безаварійної зупинки виробничої діяльності
суб’єкта;
за своєчасністю злагодженістю та правильністю надання домедичної
допомоги умовно потерпілим у відповідності до завдання;
за виконанням заходів евакуації потерпілих з небезпечної зони;
за організацією колективного захисту працюючого персоналу;
за відпрацюванням питань підвищення сталості роботи СГ;
за діями по ліквідації наслідків умовно-конкретної надзвичайної ситуації;
В процесі проведення навчання оцінюється результат проведеної роботи
на кожному етапі навчання з послідуючою їх оцінки по завершенню
проведення навчання при підведенні підсумків.
ІІІ. Підведення підсумків проведення СОТ.

Критерії оцінки
СОТ

Розбираються та оцінюються всі практичні
заходи, які виконані у ході тренування, конкретні
дії тих, хто навчається, за етапами тренування
згідно з критеріями оцінки об’єктових тренувань з
ЦЗ (Додаток 6) підводяться
підсумки щодо
досягнення навчальної мети, вказуються недоліки,
та на що треба звернути увагу надалі при
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відпрацюванні заходів з підготовки.
Керівником ЦЗ суб’єкта затверджується план
усунення недоліків, виявлених в ході об’єктового
тренування. (Додаток 7)

8

Звіт про
проведення
тренування

За підсумками об’єктового тренування про
результати його проведення не пізніше 10 днів із
часу його закінчення подається звіт про
організацію
проведення
тренування
за
встановленою формою до уповноваженого органу
з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення за підпорядкуванням та вищий
орган по відомчій лінії. (Додаток 8)

Обов’язки керівництва спеціальних об’єктових навчань і
тренувань з питань цивільного захисту.
Керівник СОН (СОТ) зобов'язаний:
знати вимоги документів з питань попередження та реагування на
надзвичайні ситуації, дійсний стан справ на об'єкті, рівень готовності
керівного складу і формувань ЦЗ до практичного виконання заходів ЦЗ;
визначити у наказі „Про підготовку та проведення СОН (СОТ)” основні
вихідні дані СОТ: тему, мету і завдання, етапи і навчальні питання, склад
керівництва і учасників, час і місце дій сил і засобів, обсяг і порядок
обладнання навчальних місць для створення фронту робіт (матеріали, сили,
строки, конкретні ділянки), питання матеріального, технічного, фінансового,
медичного забезпечення;
керувати розробкою документів з СОН (СОТ), підготовкою його
учасників;
досягати в ході СОН (СОТ) повного і якісного відпрацювання
навчальних питань шляхом послідовного нарощування та ускладнення
обстановки, здійснення систематичного контролю особисто і через
заступників (помічників) за діями тих, хто навчається;
по завершенні СОН (СОТ), підготувати і провести його розбір з
керівництвом, у ході якого дати оцінку практичним діям учасників і
визначити шляхи усунення недоліків;
організувати розробку наказу „Про підсумки проведення СОН (СОТ)”.
На штаб керівництва СОН (СОТ) покладається:
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підготовка необхідних матеріалів для визначення керівником вихідних
даних і задуму проведення практичних заходів;
розробка документів з організації і проведення СОН (СОТ), контроль
за підготовкою учасників і району тренування;
погодження особистих планів заступників керівника СОН (СОТ),
посередницького апарату та планів роздільних тренувань формувань,
організація зв’язку, управління і комендантської служби в інтересах
керівництва тренування;
збирання, узагальнення, аналіз даних дій тих, хто навчається, в ході
тренування, підготовка даних щодо найбільш доцільного використання сил
та засобів медичної служби
при медико-санітарному забезпеченню
рятувальних та інших невідкладних робіт, доведення результатів до
особового складу, керівництва і посередників;
організація контролю за підготовкою керівного і командноначальницького складу, способів швидкого доведення наказів, розпоряджень
і даних про обстановку до підлеглих;
здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, дотримання
заходів безпеки і правил зберігання документів, підготовка матеріалів для
розбору тренування;
вивчення прийомів і способів застосування формувань і техніки, а
також перевірка нових теоретичних поглядів і положень з організації
медичного забезпечення при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і
катастроф;
вивчення і узагальнення передового досвіду проведення заходів ЦЗ і
втілення його в практику підготовки медичних формувань;
контроль за збором та поверненням на свої місця учасників СОН
(СОТ), а також за приведенням в порядок району СОН (СОТ), техніки і
майна;
підготовка доповідей та звіту про результати тренування.
Помічник керівника СОН (СОТ) з імітації зобов’язаний:
згідно з задумом і планом СОН (СОТ), визначити склад імітаційної
команди (статистів), необхідні засоби імітації, зв’язок і переміщення;
розробити план імітації з обґрунтуванням необхідних засобів і
матеріалів, часу на обладнання навчальних місць для практичних робіт,
„прив’язати” його до місцевості;
організувати і особисто керувати створенням ділянок імітації,
забезпечити їх охорону до початку СОН (СОТ);
керувати підготовкою імітаційної команди і організовувати інструктаж
та прийняття заліків від її особового складу із заходів безпеки при роботі з
імітаційними засобами якщо такі будуть використовуватись;
по закінченні СОН (СОТ) організувати приведення в порядок робочих
місць, збір невикористаних або знешкоджених засобів імітації, що не
спрацювали;
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провести розбір практичних дій імітаційної команди і підготувати
пропозиції для загального розбору проведення СОН (СОТ).

Питання, які відпрацьовуються у ході
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту СП та СД, як окремого формування так і в
складі інших формувань ЦЗ по ліквідації наслідків НС.
У ході проведення СОТ (СОН) санітарного поста/сандружини, можуть
відпрацьовуватися питання перелік і порядок відпрацювання яких залежить
від змісту плануючих документів з питань пошуку на місці виникнення НС,
своєчасність та правильність надання домедичної допомоги потерпілим та їх
евакуації з небезпечного місця, місцевих умов створеної ситуації та питання
порядку використання їх у складі спеціалізованої медичної служби або
виконання інших завдань за призначенням (наприклад надання домедичної
допомоги у сховищах, на шляхах евакуації населення та інше).
Загальні заходи, що рекомендується відпрацьовувати при проведенні
СОН (СОТ), незалежно від специфіки суб’єкта господарювання:
інформаційне забезпечення персоналу СГ та населення, яке мешкає в
зоні відповідальності суб’єкта господарювання;
порядок застосування певних розділів „Плану реагування на
надзвичайні ситуації чи „Інструкції щодо дій працівників ЛПЗ у разі загрози
виникнення або виникнення НС”;
своєчасність приведення у готовність роботи системи управління СГ у
НС, засобів зв’язку і оповіщення;
порядок видачі відповідного спорядження, засобів індивідуального
захисту;
поновлення роботи СГ після ліквідації НС та її наслідків, поповнення
використаних під час проведення СОТ запасів медикаментів, медичних
засобів та оснащення.
При
відпрацювання
спеціальних
питань
об’єктовими
формуваннями ЦЗ СП/СД з пошуку, надання домедичної допомоги
потерпілим, порядку їх евакуації та інших заходів у відповідності за їх
призначенням;
відпрацювання алгоритмів дій та узгодженість в роботі членів
формувань СП/СД по наданню домедичної допомоги потерпілим в зоні
ураження та взаємодія з спеціалізованою медичною службою;
організація та проведення екстреної евакуації та первинного
життєзабезпечення уражених при евакуації з зони ураження а також на
сортувальному майданчику;
проведення йодної профілактики при радіаційному зараженні
території;
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захист від небезпечних хімічних речовин особового складу формування
та потерпілих в наслідок НС з хімічним зараженням прилеглої території.
організація протиепідемічного захисту населення та території якщо
СП/СД використовується в складі спеціалізованої медичної служби ЦЗ;
порядок та правила організації роботи СП в укриттях та на шляхах
проведення евакуації працівників СГ та населення;
При відпрацюванні питань підвищення надійності роботи СГ:
обладнання захисними пристроями, конструкціями енергетичних
установок, цінного медичного обладнання та приладів здоровпунктів;
встановлення на робочих місцях витратних ємкостей для аварійного
забезпечення питною та технічною водою;
при необхідності, під час роботи в складі спеціалізованих формувань
медичної служби підготовка засобів санітарної очистки та придбання їх для
проведення дезактивації, дегазації і дезінфекції;
При проведенні практичних заходів з евакуації можливе
відпрацювання питань:
обладнання місця роботи СП в складі евакуаційних органів ЦЗ;
уточнення маршрутів евакуації та місць тимчасового розміщення СП та
евакуйованих;
при необхідності, уточнення маршрутів піших колон та місць
відпочинку.

Додаток 1
Варіант
НАКАЗ
керівника СГ_____________________________________
Про організацію та проведення
спеціального об’єктового
навчання (тренування) СП, СД.
при взаємодії з іншими формуваннями
« ___» _______ 20 __ року

№ _____

Згідно Плану підготовки керівного складу, формувань цивільного
захисту, працівників та службовців з ЦЗ на 20_ рік, в період з ____ по ____
__________ 20_ року буде проведено спеціальне об’єктове навчання
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(тренування) з цивільного захисту на тему «Дії керівного складу ОГ, та
формувань ЦЗ, при проведенні пошукових, рятувальних та евакуаційних
заходів у ході ліквідації наслідків НС різного характеру з надання
домедичної допомоги потерпілим які знаходяться у невідкладному стані у
районі _________________місце НС______________________________________».
Мета навчання (тренування) — досягнення злагодженості в роботі
керівного складу та формувань цивільного захисту (СП, СД) при виконанні
заходів по пошуку, надання першої допомоги, евакуації потерпілих з
небезпечної зони а також взаємодії з спеціалізованою медичною службою та
іншими задіяними формуваннями з метою зменшення кількості незворотних
втрат робітників та службовців
об’єкту господарювання а також
відновлення його життєдіяльності.
а) для керівного складу об’єкту:
- вдосконалення методів узагальнення та аналізу даних про обстановку, що
склалася в районі об’єкту та в цілому в районі надзвичайної ситуації;
- розробка обґрунтованих пропозицій для прийняття рішень керівництвом
об’єкта в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації;
- своєчасне доведення завдань до виконавців та здійснення контролю за їх
виконанням;
- вивчення прийомів і способів проведення рятувальних робіт, підвищення
ефективності застосування формувань ЦЗ, а також перевірка положень і
поглядів щодо організації дій сил, що виділяються для ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації;
б) для керівників формувань і особового складу формувань ЦЗ:
- перевірка реальності планів приведення формувань в готовність до дій за
призначенням;
- залагодження дій особового складу формувань для самостійного
виконання завдань, а також пошукових, та рятувальних робіт в зоні
надзвичайної ситуації з наданням першої допомоги потерпілим і евакуації їх
на сортувальну площадку при взаємодії з іншими об’єктовими
формуваннями ЦЗ, що залучаються до виконання відповідних робіт;
в) для працівників та службовців:
отримати необхідні навички в практичних діях при наданні першої
допомоги та евакуації потерпілих з небезпечної зони при виникненні
надзвичайної ситуації.
Місце проведення навчання (тренування) — територія __(назва об’єкту)_.
Керувати навчанням буду особисто.
З метою своєчасної і якісної підготовки до навчання та його проведення
12

НАКАЗУЮ:
1. Призначити керівний склад навчання (тренування): заступником
керівника навчання (тренування) – начальником штабу керівництва —
______________(посада, прізвище та ініціали)_______________ ;
2. заступником керівника навчання (тренування) з питань матеріальнотехнічного та інженерно-технічного забезпечення — (посада, прізвище та
ініціали);
3. помічником керівника навчання (тренування) з імітації — __(посада,
прізвище та ініціали).
4. Призначити штаб керівництва навчанням (тренуванням) у складі:
начальником штабу — заступника керівника навчання (тренування) (посада, прізвище, ініціали);
членами штабу: з матеріально-технічного та інженерно-технічного
забезпечення, керівника підрозділу (посадову особу) з ЦЗ_______________.
5. На штаб керівництва покласти обов’язки з розробки документів
навчання, контролю за його підготовкою та проведенням, підготовкою
звітних документів по його завершенню.
6. Начальнику штабу керівництва (прізвище, ініціали)________________
до _________ розробити та надати мені на затвердження календарний план
підготовки комплексного об’єктового навчання (тренування) з ЦЗ, загальні
заходи безпеки на навчанні, обов’язки керівного складу та посередницького
апарату при підготовці та проведенні навчання (тренування);
7. Розробку документів для проведення навчання здійснити згідно
окремого переліку документів, який надати мені на затвердження до
__________.
8. Підготовку керівного складу, начальницького та особового складу
формувань ЦЗ, району проведення навчання (тренування) організувати і
провести згідно календарного плану підготовки комплексного об’єктового
навчання (тренування) з цивільного захисту;
9. Разом з головними спеціалістами і начальниками служб до
____________ уточнити і відкоригувати документи Плану реагування (дій
органів управління та сил ЦЗ у надзвичайних ситуаціях);
10. Разом з начальниками служб, цехів, відділів і командирами формувань
до ____________ завершити підготовку особового складу, робітників і
службовців до навчання (тренування).
11. Організацію управління і зв’язку в ході навчання (тренування)
покласти на штаб керівництва.
12. Матеріально-технічне
та
інженерно-технічне
забезпечення
необхідними майном і матеріалами покласти на _______________________.
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13. Начальнику адміністративно-господарського відділу ______________
виділити у розпорядження штабу керівництва необхідну кількість матеріалів
для обладнання учбових етапів.
14. Імітацію
осередків ураження з умовно ураженими (статисти)
підготувати і провести помічнику з імітації згідно з планом імітації.
15. На період підготовки і проведення навчання (тренування) створити
імітаційну команду (групу) у складі _____ чоловік із __________________
цеху (відділу).
16. Начальником
імітаційної
команди
(групи)
призначити
______________________.
17. Керівникам структурних підрозділів, командирам формувань,
начальникам служб до ____ організувати та провести заняття з працівниками
та особовим складом формувань згідно програм підготовки з ЦЗ.
18. Начальнику штабу керівництва організувати контроль за підготовкою
всіх категорій, що залучаються до навчання (тренування).
19. Начальнику служби охорони громадського порядку ________________
організувати комендантську службу в районі навчання (тренування).
20. Усім учасникам суворо дотримуватися правил безпеки при підготовці
та в ході навчання (тренування).
21. Готовність до навчання (тренування) — _____________.
22. Наказ довести до всіх учасників навчання (тренування).
23. Контроль
за
виконанням
наказу
покласти
на
__________________________.
ініціали, прізвище)

Керівник _____________ __________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___ _________ 20__ р.
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Додаток 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник спеціального об’єктового
тренування з питань цивільного захисту
_________________________________
підпис
ініціали, прізвище
___ _________ 20__ р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ СОН (СОТ)

№
з/п

Найменування заходів

Терміни

Виконавці

Хід
вик.

І. Організаційні заходи
1
2
3

4

Визначення вихідних даних і задуму проведення
СОТ
Задіяння майстрів виробничого навчання НМЦ ЦЗ та
БЖД Сумської області щодо надання методичної
допомоги з організації та проведення СОТ
Розробка сценарію СОТ з фахівцями НМЦ ЦЗ та
БЖД Сумської області
Узгодження з керівним складом цивільного захисту
взаємодіючих структур за планами реагування їхніми
силами при проведенні СОТ згідно з Планом
проведення СОТ:

ІІ. Підготовка керівництва навчання
1

2
3
4

Проведення наради з керівним складом СГ з питань
розподілу обов’язків та постановка завдань на
підготовку СОТ
Вивчення керівних документів і навчальнометодичної літератури з підготовки СОТ
Рекогносцировка району СОТ з метою уточнення
імітації (при необхідності)
Розробка документації для проведення СОТ:
- наказ „Про підготовку та проведення СОТ”
- календарний план підготовки СОТ
- план проведення СОТ
- схема організації керівництва СОТ
- схема організації оповіщення, зв’язку та взаємодії
керівного складу ЦЗ по відпрацюванню завдань
СОТ
- схема розміщення імітації СОТ
- розробка імітаційних талонів по наданню
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№
з/п

Найменування заходів

Терміни

Виконавці

Хід
вик.

домедичної допомоги потерпілим при НС різного
характеру з критеріями оцінки виконання
відповідних алгоритмів та вправ
- особисті плани помічників керівника СОТ:
- з матеріально-технічного забезпечення;
- з евакуації;
- з імітації.
- особисті плани посередників:
- при штабі керівництва тренування;
- при посту оповіщення та зв’язку;
- при санітарному посту/СД;
- при групі охорони громадського порядку;
- інструкція з питань заходів безпеки при проведенні
СОТ.
Вивчення Плану проведення СОТ з помічниками
Перевірка та корегування „Плану реагування на НС
суб’єкта господарювання”
Організація та проведення теоретичних занять з
вивчення службових обов’язків керівним складом ЦЗ
при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

5

6
7

ІІІ. Підготовка формувань СП, СД при проведенні СОТ з участю інших
об’єктових формувань ЦЗ
1
2
3

4
5

Нарада з керівним складом формувань ЦЗ „Завдання
керівників формувань ЦЗ щодо підготовки і
проведення СОТ”
Доукомплектування формувань ЦЗ працівниками
медичним оснащенням та табельним майном
Проведення навчання особового складу формувань з
питань надання домедичної допомоги потерпілим які
знаходяться у невідкладному стані за спеціальною
програмою
Коригування плану-графіка дій формувань ЦЗ
Вивчення Інструкції з питань заходів безпеки при
проведенні СОТ

ІV. Підготовка немедичних робітників і службовців, які не увійшли до
складу формувань цивільного захисту (ПРИ ПОТРЕБІ)
1
2

Проведення відповідних практичних занять і
тренувань з нормативів для робітників і службовців,
які не призначені до складу формувань ЦЗ
Вивчення інструкцій з заходів безпеки, правил
поведінки при виникненні НС природного,
техногенного та соціально характеру
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№
з/п

Терміни

Найменування заходів

Виконавці

Хід
вик.

V. Підготовка населення, яке залучається до тренування
(ПРИ ПОТРЕБІ)
Ознайомлення з питаннями, що опрацьовуються у
ході тренування за участю населення, вивчення
заходів безпеки

VІ. Заходи з матеріально-технічного і медичного захисту
(ПРИ ПОТРЕБІ)
1
2
3
4
5

Виділення транспорту і техніки, забезпечення їх
паливно-мастильними матеріалами
Матеріальне забезпечення заходів під час навчання
Забезпечення засобами зв’язку та гучномовцями
Забезпечення формувань ЦЗ згідно з табелями
оснащення
Забезпечення заходів з імітації необхідними
матеріалами і майном

VІІ. Підготовка об’єкта і району тренування (ПРИ ПОТРЕБІ)
1

Перевірка основних та запасних входів та виходів з
приміщень …...

2

Звільнення під’їзних шляхів та тротуарів від
транспорту біля ….....

3

Підготовка до огородження ділянки для розміщення
людей, які будуть евакуйовані з …...

4

Перевірка системи оповіщення та зв’язку приміщень

5

Обладнання пункту управління керівника ….....

Начальник штабу з підготовки та проведення СОТ

________________
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Додаток 3
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник спеціального об’єктового
тренування з питань цивільного захисту
_________________________________
підпис
ініціали, прізвище
___ _________ 20__ р.
ПЛАН
проведення спеціального об’єктового тренування СП (СД)
з питань цивільного захисту на
_____________________________________
найменування суб’єкта господарювання

Час
проведенн
яя
Навчальні
питання

ТЕМА: ___________________________________________________________
НАВЧАЛЬНА МЕТА:
- для керівного складу ЦЗ ___________________________________________
- для членів формувань ЦЗ ________________________________________
- для робітників і службовців, які не призначені до складу формувань ЦЗ
____________________________________________________________
Дата проведення і загальна тривалість тренування: «___»_________201__ р.,
з «__»год. до «__» год., тривалість «___»год.
СКЛАД УЧАСНИКІВ
________________________________________________
ЕТАПИ, НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ І ЧАС НА ОПРАЦЮВАННЯ КОЖНОГО
З НИХ:
Перший етап (назва, зміст, навчальна мета, час проведення)____________
Другий етап (назва, зміст, навчальна мета, час проведення)___________
ХІД ТРЕНУВАННЯ
Ситуація
(зміст
ввідних) і
їх імітація

Дії
керівника
тренування

Дії помічників і
посередників

Очікувані дії тих,
хто навчається,
по навчальних
групах

РОЗБІР ТРЕНУВАННЯ

Додатки :
1. Перелік і зміст ввідних по ситуації та імітаційних талонів, способи і час їх
доведення.
2. Схема району (місць) проведення тренування з позначеною ситуацією.
Начальник штабу керівництва __________________________
підпис

ініціали, прізвище
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Варіант.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник СОТ з питань цивільного захисту
_________________________________
підпис
ініціали, прізвище
___ _________ 20__ р.
ПЛАН
проведення спеціального об’єктового тренування СП (СД) та ланки пожежогасіння
на
_____________________________________
найменування суб’єкта господарювання

ТЕМА: _Дії санітарного поста при наданні допомоги потерпілим під час ліквідації наслідків пожежі на об’єкті СГ
НАВЧАЛЬНА МЕТА:
- для керівного складу ЦЗ. Вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі органів управління СГ об’єктовими
формуваннями ЦЗ при ліквідації наслідків НС. та визначення стану готовності зв’язку та оповіщення при вирішенні завдань
цивільного захисту в мирний час та в особливий період
- для членів формувань ЦЗ. Поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків при наданні домедичної допомоги
потерпілим у невідкладному стані, евакуація їх з небезпечного місця на сортувальну площадку та
відпрацювання порядку взаємодії з екстреною медичною допомогою.
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ І ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНУВАННЯ :
«___»_________201__ р., з «9»год. до «13» год., тривалість «5»год.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: територія СГ.
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СКЛАД УЧАСНИКІВ: члени штабу тренування, об’єктові формування ЦЗ ( СП, СД, ланка пожежогасіння або добровільна
пожежна дружина).
ЕТАПИ, НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ І ЧАС НА ОПРАЦЮВАННЯ КОЖНОГО З НИХ:
Перший етап: 1год. (назва, зміст, навчальна мета, час проведення) приведення формування в готовність. Оповіщення,
збір, отримання табельного оснащення та перевірка його придатності, доповідь про готовність формування до дій за
призначенням, отримання завдання командиром формування.
..
Другий етап: 2 год (назва, зміст, навчальна мета, час проведення) відпрацювання практичних навичок в зоні ураження.
Доведення завдання до членів формування, короткий інструктаж, введення формування в зону ураження та проведення
пошуку потерпілих з послідуючим наданням домедичної допомоги потерпілим у відповідності до отриманих талонів та
їх евакуації з небезпечного місця.
ТАКТИЧНИЙ ЗАДУМ: В 9 00 год в одному з приміщень СГ під час проведення ремонтних робіт виникла пожеза в
наслідок замикання електричної мережі. Під час евакуації працюючої зміни з необережності постраждало четверо чоловік,
два з яких в середньому стані а 2 в легкому стані. Під час ліквідації пожежі ланкою пожежогасіння СП надана необхідна
допомога постраждалим.
Хід проведення СОТ санітарного поста (СД).
Навч.
питання
Оповіщення і
збір особового
складу
санітарного
поста

915 – 930

Час

Обстановка (зміст
ввідних)

Дії керівника СОТ

О 915 год. 00.00.20__ р. отримано
розпорядження від
керівника
Отримує робочу папку з документами санітарного поста;
цивільного захисту підприємства:
організовує оповіщення і збір особового складу санітарного поста;
– провести оповіщення і збір
контролює час прибуття особового складу санітарного поста на визначене місце.
особового складу санітарного
поста.

Дії тих, хто навчається
Особовий склад санітарного
поста прибуває на визначене
місце.
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Пошук, евакуація,
надання
домедичної
допомоги
потерпілим

Приведення
санітар-ного поста
в готовність до дій
за призначенням

Навч.
питання

1155– 1210

10.05– 11.50

935–10.

Час

Дії керівника СОТ

Оцінює обстановку, з’ясовує завдання, приймає рішення і віддає розпорядження
Ситуація без змін.
Керівник цивільного захисту з на приведення поста в готовність до дій за призначенням;
и підприємства наказав до 1030 контролює дії особового складу санітарного поста при приведенні в готовність, а
при необхідності надає практичну допомогу підлеглим в виконанні отриманого
сьогодні привести санітарний пост
завдання;
в
готовність
до
дій
за доводить до особового складу санітарного поста його функціональні обов’язки і
призначенням.
заходи безпеки при виконанні завдань за призначенням.
Отримує від керівника цивільного захисту завдання на пошук, евакуацію і надання
першої медичної допомоги потерпілим, перевіряє готовність санітарного поста до
Ураганний вітер і метеоопади виконання отриманого завдання:
припинилися.
а) наявність засобів домедичної допомоги; б) готовність імітаційних засобів;
4
чол.
потерпілих,
які вводить особовий склад санітарного поста в зону НС і віддає розпорядження на
пошук, евакуацію і надання домедичної допомоги потерпілим;
знаходяться: _______.
контролює дії особового складу санітарного поста при виконанні поставленого
завдання.
Особовим складом санітарного Доповідає керівнику цивільного захисту:
поста надана перша медична домедична допомога надана 4 чоловікам, із них: а) 2 чол. евакуйовані в
лікувальний заклад міста; б) 2 чол. – ураження легке, в подальшому лікуванні не
допомога потерпілим.
потребують.
Отримує розпорядження від керівника цивільного захисту про закінчення
навчання з особовим складом санітарного поста.
Керівник СОТ:
віддає розпорядження про закінчення СОТ;
визначає час і місце проведення підсумків навчання.

1210
1210 - 13

Обстановка (зміст
ввідних)

Підведення
підсумків
проведення
ТСН.

Дії тих, хто навчається
Особовий склад санітарного
поста:
виконує
завдання
згідно
отриманого розпорядження;
вивчає
свої
функціональні
обов’язки і заходи безпеки при
виконанні завдань цивільного
захисту.
Особовий склад санітарного
поста:
приступає до пошуку, евакуації і
наданню
першої
медичної
допомоги потерпілим.

Особовий склад санітарного
поста повертає отримане майно
на
склад
збереження;
повертається на свої робочі місця.

Підведення підсумків проведення ТСН проводиться керівником навчання спільно з посередником, де:
оцінюються практичні дії кожного учасника ТСН;
визначаються висновки про досягнення навчальної мети;
відмічаються недоліки, які мали місце в ході проведення тактико-спеціального навчання.

21

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник СОТ
підпис
ініціали, прізвище
“___”________________ 20__ р.
ОСОБИСТИЙ ПЛАН
помічника керівника тренування з _____________
1. Тема
_______________________________________________________
2. Мета тренування
______________________________________________
3. Тривалість тренування
________________________________________
4. Склад тих, хто навчається
______________________________________
5. Вихідна обстановка
____________________________________________
Хід спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ
Час і
дата

Навчальні
питання

Ситуація
Дії
(зміст
посередника
ввідних)
Перший етап

Очікувані дії
тих, хто
навчається

Другий етап
Помічник керівника тренування з _______

підпис

ініціали, прізвище

“_____”_________________ 201__ р.
Додаток 5
Для оцінки дій об’єктових формувань (СП, СД) за призначенням,
залученими медичними працівниками розробляються спеціальні
імітаційні талони ( завдання ) з надання домедичної допомоги
потерпілим з різними видами ураження.
ІМІТАЦІЙНИЙ ТАЛОН №__
(після тренування повернути керівнику формування цивільного захисту
або старшій посадовій особі)
Характеристика
ситуації,
характер Кількість штрафних Загальна
балів отримано при оцінка
отриманого ураження, стан потерпілого.
за
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наданні
допомоги виконане
потерпілому
завдання

(Завдання№1….)

(відмінно,
добре,
задовільно)
Варіант

Завдання № 1.
Під час аварії на хімічно небезпечному об’єкті (витік аміаку з ємкості)
в цеху на підлозі знайдено робітника.
Об’єктивно: у потерпілого відмічається осиплість і хрипота голосу,
утруднення мови, сльозотеча, часте дихання і серцебиття, судомний кашель,
біль у грудях і шлунку, позиви на блювоту.
Надати необхідну домедичну допомогу потерпілому.
Критерії оцінки виконання завдання СП по наданню домедичної
допомоги постраждалим (готуються медичними працівниками)
Оціночні бали за 12 бальною системою.
Якщо СП отримав: 10 - 12 балів – відмінно;
7 – 9 балів - добре;
4 - 6 балів - задовільно .
Штрафні бали 1 або 2 знімаються за допущені помилки в наданні
допомоги потерпілому.
Штрафні бали за допущені помилки.(критерії оцінки)
1-2 бали - не забезпечена безпека рятувальника. надягти засоби
захисту —протигаз або респіратор і захисні окуляри, якщо такі є під рукою.
Також, щоб убезпечити себе і допомогти потерпілому, можна змочити ватномарлеву пов'язку розчином 5-процентним розчином лимонної кислоти.
На крайній випадок скористайтесь рушником або якою-небудь тканиною,
складеної в декілька шарів і змоченою водою.
1-2 бали - допущені помилки при проведенні заходів по припиненню
дії вражаючого фактору. Потерпілого необхідно винести в чисте
приміщення або з приміщення на свіже повітря, на сортувальну площадку,
обов'язково з підвітряного боку, забезпечивши захист органів дихання.
1-2 бали - після евакуації потерпілого з зони ураження не проведено
первинний огляд та санітарну обробку одягу;
1-2 бали - допущені помилки при наданні домедичної допомоги при
середній та тяжкій формі отруєння хлором/аміаком. При блювоті —
повернути голову
трохи набік, щоб уникнути попадання блювотної
маси в дихальні шляхи, або перевести постраждалого в стійке бічне
положення. При зупинці дихання -зробити штучне дихання та інше.
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1-2 бали - допущені помилки при проведенні первинної санітарної
обробки ураженого.
Промити очі під струменем води, багаторазово полоскати рот
слабким розчином питної соди (2%), втягувати цей розчин через ніс.
Переодягнутись в чистий одяг або в свій одяг після спеціальної обробки на
ПСО.
1-2 бали - не забезпечено постійного нагляду за потерпілим в
важкому стані до прибуття екстреної медичної допомоги.
Завдання № 2.

Варіант

При ліквідації наслідків землетрусу виявлено постраждалого який
довгий час знаходиться під завалом зі здавленою нижньою кінцівкою
важкою балкою.
Об’єктивно:
нижня кінцівка постраждалого
придавлена важким
предметом, постраждалий скаржиться на загальну слабкість, болі в
пошкодженій кінцівки, відмічається різкий набряк кінцівки, шкіра
напружена, синюшного кольору, в області стопи рана до 2-х сантиметрів,
незначна кровотеча.
Продемонструвати послідовність надання домедичної допомоги
потерпілому
Штрафні бали за допущені помилки. (критерії оцінки)
1-2 бали - при наданні допомоги потерпілому не проведено оцінку
ситуації та не забезпечена особиста безпека, безпека потерпілого та
оточуючих.
1-2 бали - допущені помилки при послідовності дій рятувальників в
даній ситуації (особиста безпека, з’ясування у свідків або у потерпілого,
якщо свідомість збережена, скільки часу потерпілий знаходиться під завалом,
провести первинний огляд потерпілого, викликати ШМД, якщо з моменту
пригоди минуло більше 10 хвилин, по можливості негайно звільнити
постраждалого з під завалу але перед звільненням накласти джгут на
ушкоджену кінцівку та при необхідності забезпечити фіксацію шийного
відділу хребта.
1-2 бали - допущені помилки при звільненні кінцівки від дії
травмуючого фактору у відповідності до часу встановлення НС. Перед
звільненням кінцівки при дії травмуючого фактору більше 10 хв. бажано
провести іммобілізацію шийного відділу хребта при відсутності свідомості
та накласти джгут якщо це зробити неможливо, джгут накладається зразу
після звільнення кінцівки з під завалу .
1-2 бали - після звільнення з під завалу не проведено огляд травмованої
кінцівки, по необхідності обробка ран, накладання асептичних пов’язок на
рани та проведення іммобілізації травмованої кінцівки.
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1-2 бали – допущені помилки при переміщенні постраждалого на
ноші,
при виносі постраждалого на сортувальну площадку (не обережне
поводження з постраждалим, не узгодженість дій рятувальників, не
забезпечена фіксація голови і таке інше).
1-2 бали - не забезпечено постійний нагляд за постраждалим до приїзду
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
Додаток 6
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
якості підготовки та проведення спеціального об’єктового
тренування формувань ЦЗ з участю СП, СД
Дані Критерії оцінки призначені для характеристики повноти дій
формування та всіх учасників СОТ, СОН.
У Критеріях оцінки наведені основні якісні і кількісні показники, які
необхідно враховувати при підбитті підсумків та розборі тренування.
Критерії оцінки варто застосовувати з урахуванням місцевих умов і
особливостей виробничої діяльності суб’єктів господарювання.
№
з/п

Дії (заходи),
які перевіряються

1

Загальна кількість
учасників у СОТ, СОН
в %:
- формувань ЦЗ
- інших працівників
Оповіщення та збір
членів формувань ЦЗ
(не менш 95 % від
списочного складу)
Отримання табельного
оснащення та
індивідуального
спорядження
Укомплектованість
формувань ЦЗ:
- особовим складом
- основними видами
майна та табельним
оснащенням
- придатність
спорядження та

2

3

4

відмінно

Оцінки
добре

задовільно

90 %
70 %
У терміни,
передбачені
планом

80 %
60 %
Пізніше
планового часу
на 5 %

70 %
50 %
Пізніше
планового
часу на 10 %

У терміни,
передбачені
Планом

Пізніше
планового часу
на 5 %

Пізніше
планового
часу на 10 %

90 %

80 %

75 %

90 %

85 %

75 %

100 %

95 %

90 %
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5

6

медпрепаратів
Проведення пошуку,
надання домедичної
допомоги у
відповідності до
імітаційних талонів
(завдань) та
застосування основних
правил евакуації
уражених з
небезпечної зони
Управління

Всі
формування
ЦЗ виконали
нормативи на
90 %,
при цьому не
менше 50 % з
них отримали
оцінки
„відмінно”

Всі формування
ЦЗ виконали
нормативи на
90 %, при цьому
не менше 50 %
формувань
виконали
нормативи на
„відмінно” та
„добре”, решта –
на “задовільно”
Якщо органи
Якщо органи
управління
управління
показали
працювали
високу
організовано і
організованість злагоджено,
і злагодженість
завдання з
в роботі, вміло
керування
організували
заходами
збір даних
(силами)
обстановки,
виконували
правильно її
оцінили, своє- своєчасно, але з
часно розроби- окремими
недоліками, при
ли
обґрунтовані
цьому не
рішення і
допустили
поставили
випадків втрати
завдання
управління

Не менше
70 %
формувань
виконали
нормативи не
нижче
“задовільно”

Об’єкт виконав завдання з
забезпечення
оповіщення
керівного

Забезпечено
оповіщення
100 %
керівного
складу у

Якщо органи
управління із
завданнями з
управління
заходами
(силами) в
основному
впорались,
але вирішили
їх
недостатньо
організовано

підлеглим,
постійно
контролювали
виконання заходів ЦЗ, правильно реагували на всі
зміни ситуації,
не допустили
випадків
втрати
управління

7

Оповіщення

Забезпечено
оповіщення
100 % керівного
складу у
заплановані

26

8

Зв’язок

складу ЦЗ у
заплановані
строки на
100 %,
працівників
на 90 % (для
потенційно
небезпечних
об’єктів – з
урахуванням
населення,
яке проживає
в небезпечній
зоні)

строки.
Оповіщення
робітників і
службовців не
менше 70 %

Система
зв’язку
об’єкта
забезпечує
стале
управління
заходами (з
обладнаного
ПУ, згідно з
Планом
реагування на
НС)

Система зв’язку
об’єкта в
основному
забезпечує
управління
заходами ЦЗ

заплановані
строки.
Оповіщення
робітників і
службовців
менше 70 %

Примітка:
При оцінці організації керування основну увагу звернути на:
- загальну організованість і дисципліну;
- слушність (доречність) і доцільність прийнятих рішень;
- повноту і якість документів, що відпрацьовуються;
- своєчасність доведення до підпорядкованих формувань ЦЗ сигналів,
наказів і розпоряджень і чіткість їх виконання;
- організацію і підтримку взаємодії з формуваннями ЦЗ інших об’єктів
(за Планом взаємодії).
При оцінці виконання роботи СП за призначенням основна увага
звертається на:
- укомплектованість формування особовим складом;
- повноту та якість оснащення;
- правильність та уміння користуватися табельним оснащенням;
- загальну організованість, взаємодію і дисципліну;
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- знання та правильність надання всі видів домедичної допомоги
потерпілим;
- дотримання заходів безпеки при виконанні завдання.
При визначенні оцінки також враховується:
- оперативність, правильність, доцільність прийнятих тими хто
навчається рішень, їх дії з ефективного застосування формувань ЦЗ;
- вміння організовувати і підтримувати взаємодію з іншими
залученими об’єктовими формуваннями ЦЗ та спеціалізованою медичною
службою;
- повнота, чіткість і якість документів, які відпрацьовуються в ході
підготовки та проведення навчання;
- загальна організованість, старанність, дисципліна і порядок.
В цілому тренування на суб’єкті господарювання загальна оцінка
визначається:
- „відмінно” – якщо не менше 50 % показників оцінені на „відмінно”,
інші - не нижче „добре”, якщо об’єкт виконав завдання з оповіщення,
система його зв’язку забезпечує стале управління заходами цивільного
захисту;
- „добре” – якщо не менше 50 % показників оцінені на „відмінно” і
„добре”, інші – не нижче „задовільно” або об’єкт виконав завдання з
оповіщення, система його зв’язку забезпечує стале управління заходами
цивільного захисту;
- „задовільно” – при наявності не більше однієї незадовільної оцінки
об’єкт виконав завдання з оповіщення, і система його зв’язку в основному
забезпечує управління заходами цивільного захисту;
- „незадовільно” – якщо не виконані вимоги оцінки „задовільно”.
Додаток 7
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник СГ ________
“___”_____ 20__ р.
ПЛАН
усунення недоліків, виявлених під час проведення
спеціального об’єктового навчання (тренування) з СП, СД
№
з/п

Недоліки
виявлені на
об’єктовому
тренуванні

Заходи щодо усунення
недоліків

Дата
усунення

Відповідальні
виконавці
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1

2

1
Перевищення
часу збору
керівного
складу ЦЗ за
сигналом
„ЗБІР!” на
10 хвилин

1. Провести нараду з керівним складом ЦЗ щодо його
дій при оповіщенні „ЗБІР!”.
2. Вивчення нормативноправових документів щодо
прав і обов’язків керівного
складу ЦЗ при виконанні
заходів у НС.
3. Проведення
інструктивного заняття щодо
виконання сигналу „ЗБІР!”.

Недостатньо
2
правильно
діяли члени
формування ЦЗ
під час
навчання
(тренування)

1. Перевірити штатнопосадові списки формувань.
2. Перевірити відповідність
членів формувань ЦЗ
категоріям за посадами.
3. Додатково відпрацювати
основні пройми надання
першої допомоги
травмованим потерпілим при
НС.
4. Провести підготовку
працівників формувань ЦЗ
щодо дій у НС

Посадова особа з питань ЦЗ ___________________________
Додаток 8
ЗВІТ
про організацію проведення спеціального об'єктового навчання
(об'єктового тренування) з питань цивільного захисту
з теми
__________________________________________________________________
Тривалість навчання ______________
Керівник навчання _______________
До навчання залучались:
керівний склад _______ осіб;
комісія з питань надзвичайних ситуацій _______ осіб;
евакуаційні органи _____ осіб;
пожежно-технічна комісія ________ осіб;
спеціалізовані служби цивільного захисту ________ осіб;
формування цивільного захисту _________ осіб;
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добровільні пожежні дружини (команди) ________ осіб;
інші працівники ________ осіб.
1. Оцінка готовності на період проведення навчання підприємства,
установи, організації до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації,
локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки,
цивільного захисту на особливий період, у тому числі:
якості відпрацювання планувальних документів для організації
діяльності з питань цивільного захисту;
стану утримання та підготовки до використання за призначенням
захисних споруд цивільного захисту;
заходів із завчасного накопичення і підтримання у готовності засобів
радіаційного та хімічного захисту;
створення матеріального резерву та запасу майна цивільного захисту;
стану підготовки керівного складу органів управління, спеціалізованих
служб і формувань цивільного захисту;
функціонування об'єктової (локальної) системи оповіщення та
організації порядку доведення до персоналу інформації про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;
організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної
безпеки.
2. Повнота і якість відпрацювання планувальних документів з навчання
(тренування), доцільність та реальність задуму навчання (тренування).
3. Відповідність відтворення (імітації) навчальної обстановки
характеру виробництва, відповідність ввідних даних щодо обсягу, ступеня
деталізації, джерел та часу їх надходження з урахуванням реальних
можливостей. Зміст ввідних даних щодо розвитку обстановки.
4. Оцінка дій органів управління.
Строк проходження інформації про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайної ситуації від чергової диспетчерської служби
об'єктового рівня до керівників об’єктових формувань.
Дії органів управління під час введення режиму підвищеної готовності:
організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій, розгортання
засобів управління та організація на них роботи, приведення у готовність
системи зв'язку та обміну інформацією, вжиття заходів щодо захисту
персоналу та забезпечення сталого функціонування підприємства, установи,
організації.
Дії органів управління під час введення режиму надзвичайної ситуації:
приведення у готовність до дій аварійно-технічних підрозділів і формувань
цивільного захисту, добровільних протипожежних формувань, що
залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації, призначення керівника робіт
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організація збору та
узагальнення даних і оцінки обстановки, правильність розрахунків,
підготовка обґрунтованих пропозицій щодо рішень та відповідності завдань,
поставлених перед підлеглими.
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Організація і здійснення заходів з локалізації та ліквідації
надзвичайних ситуацій, пожеж із залученням необхідних сил та засобів.
Забезпечення взаємодії з органами управління і силами, визначеними
для проведення спільних заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.
Організація основних видів забезпечення під час дій у зоні
надзвичайних ситуацій.
Розроблення документів на проведення відповідних заходів з
цивільного захисту, чітке і наочне позначення обстановки.
Особиста присутність керівництва на місцях проведення практичних
робіт, контроль за діями чергової диспетчерської служби, керівників
структурних підрозділів підприємства, установи, організації, інженернотехнічних працівників щодо оперативного залучення сил і засобів для
локалізації НС.
5. Оцінка дій спеціалізованих об’єктових формувань цивільного
захисту, що навчаються.
Правильність і доцільність прийнятих керівниками рішень.
Своєчасність висунення до об'єкта (місця) проведення рятувальних та інших
невідкладних робіт.
Результати практичних дій формувань цивільного захисту з пошуку та
рятування уражених з наданням їм домедичної допомоги.
Організація робіт, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування
підприємства, установи, організації та першочерговим життєзабезпеченням
постраждалих під час евакуації їх з небезпечної зони та на сортувальному
майданчику.
6. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій
персоналу за ними.
7. Перелік робіт, виконаних з метою удосконалення складових системи
цивільного захисту підприємства, установи, організації у період підготовки
та проведення навчання з цивільного захисту (тренування з надзвичайних
ситуацій).
8. Перелік матеріалів з моделювання надійності роботи підприємства,
установи, організації у разі можливого впливу аварій і надзвичайних
ситуацій на інженерно-технічний комплекс об'єкта для проведення
подальших організаційних, технологічних та інженерно-технічних заходів.
9. Результати навчання (тренування), обговорені на засіданні комісії з
питань надзвичайних ситуацій СГ (протокол № ___ від _____ додається).
Керівник спеціального
об’єктового навчання з питань ЦЗ
підпис

ініціали, прізвище

підпис

ініціали, прізвище

Посередник при керівникові
на спеціальному об’єктовому навчанні
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СКОРОЧЕННЯ

що зустрічаються у тексті
ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій

СП

Санітарний пост

СД

Санітарна дружина

ЛПЗ

Лікувально профілактичний заклад

ЦЗ

Цивільний захист

ЦЗН

Цивільний захист населення

НМЦ ЦЗ та
БЖД

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності

СГ

Суб’єкт господарювання

НШ

Начальник штабу

МТЗ

Матеріально-технічне забезпечення

ЗІЗ

Засоби індивідуального захисту

32

