аціонального

М.М.РОЖКО

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення оповіщення та збору особового складу формувань
цивільного захисту Івано-Франківського національного медичного
університету
З метою своєчасного та якісного виконання завдань щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій формуваннями цивільного захисту університету встановити
наступний порядок дій особового складу формувань цивільного захисту:
І. Для формувань ЦЗ, що входять до територіальних формувань
обласного підпорядкування.
Ланка сантехніків - командир ланки Столяренко Павло Сергійович. 6 чол.,
автомобіль Газель 33021. для ліквідації наслідків НС та проведення остаточного
етапу відновлювальних робіт, приводиться в готовність в третю чергу до
«Ч»+10.00 год.
Оповіщення керівного складу (командира ланки) здійснюється Оперативним
черговим управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської
облдержадміністрації за допомогою програмно-цифрового комплексу «АТРИС» за
в автоматичному режимі за телефоном (0342-50-66-71),
Режими оповіщення:
1. Режим перевірки.
Текст повідомлення: «Проводиться перевірка системи оповіщення керівників
територіальних формувань цивільного захисту. Для підтвердження натиснить 9,
або покладіть трубку».
Після підтвердження отримання сигналу командир формування ЦЗ повідомляє
про зміст сигналу начальника служби цивільного захисту університету Штефюка
Володимира Миколайовича за тел. 0979852644 або 0999142816 та проводить
оповіщення особового складу формування за телефонами згідно списку. По
завершенню оповіщення результат доповідає начальнику служби цивільного
захисту університету. Час на проведення оповіщення - «Ч»+30 хв.
2. Режим приведення формування ЦЗ в готовність до дій за
призначенням по сигналу «АВРАЛ-999» (оголошено збір).
Текст повідомлення: «Сигнал «АВРАЛ-999» для формувань цивільного
захисту». Після передачі якого конкретизується місце збору територіальних
формувань цивільного захисту.
Після підтвердження отримання сигналу командир формування ЦЗ повідомляє
про зміст сигналу начальника служби цивільного захисту університету Штефюка
Володимира Миколайовича за тел. 0979852644 або 0999142816 та проводить
оповіщення особового складу формування за телефонами згідно списку. По
завершенню оповіщення результат доповідає начальнику служби цивільного
захисту університету. Час на проведення оповіщення - до «Ч»+30 хв.

Особовий склад формування ЦЗ разом із закріпленою (штатною) технікою та
майном самостійно прибуває до вказаного місця збору. По прибуттю командир
формування ЦЗ доповідає начальнику служби цивільного захисту. Час на
проведення оповіщення та збору - до «Ч»+10.00 год.
II.
Для формувань ЦЗ, що входять до територіальних формувань
. міського підпорядкування.
Санітарна дружина - командир сандружини - Фабрика Роберт Романович, 5
санітарних ланок, 23 чол., автомобіль - 1 од., для ліквідації наслідків НС та
проведення відновлювальних робіт на території м. Івано-Франківська. Час
приведення у готовність - до «Ч»+02.00 год.
Оповіщення керівного складу (командира сандружини) здійснюється
Оперативним черговим управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно
- оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів Івано-Франківської
міської ради за телефоном.
Режими оповіщення:
1. Режим перевірки.
Текст повідомлення: «Проводиться перевірка системи оповіщення керівників
територіальних формувань цивільного захисту».
Після підтвердження отримання сигналу командир формування ЦЗ повідомляє
про зміст сигналу начальника служби цивільного захисту університету Штефюка
Володимира Миколайовича за тел. 0979852644 або 0999142816 та проводить
оповіщення особового складу формування за телефонами згідно списку. По
завершенню оповіщення результат доповідає начальнику служби цивільного
захисту університету. Час проведення оповіщення - «Ч»+30 хв.
2. Режим приведення формування ЦЗ в готовність до дій за
призначенням по сигналу збір.
Текст повідомлення: «Сигнал «ПРОВЕСТИ ЗБІР» для формувань цивільного
захисту». Після передачі якого конкретизується місце збору територіальних
формувань цивільного захисту.
Після підтвердження отримання сигналу командир формування ЦЗ повідомляє
про зміст сигналу начальника служби цивільного захисту університету Штефюка
Володимира Миколайовича за тел. 0979852644 або 0999142816 та проводить
оповіщення особового складу формування за телефонами згідно списку. По
завершенню оповіщення результат доповідає начальнику служби цивільного
захисту університету. Час проведення оповіщення - до «Ч»+30 хв.
Особовий склад формування ЦЗ разом із закріпленою (штатною) технікою та
майном самостійно прибуває до вказаного місця збору. По прибуттю командир
формування ЦЗ доповідає начальнику служби цивільного захисту. Час проведення
оповіщення та збору - до «Ч»+02.00 год.
III.
Для об’єктових формувань ЦЗ.
Оповіщення керівного складу (командирів ланок, сандружини) здійснюється
начальником служби цивільного захисту університету Штефюком Володимиром
Миколайовичем за телефоном.
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Режими оповіщення:
1. Режим перевірки.
Текст повідомлення: «Проводиться перевірка системи оповіщення керівників
територіальних формувань цивільного захисту».
Після підтвердження отримання сигналу командири формувань ЦЗ проводять
оповіщення особового складу формувань за телефонами згідно списку. По
. завершенню оповіщення результат доповідають начальнику служби цивільного
захисту університету. Час проведення оповіщення - «Ч»+30 хв.
2. Режим приведення формування ЦЗ в готовність до дій за
призначенням по сигналу «ПРОВЕСТИ ЗБІР».
Текст повідомлення: «Сигнал «ПРОВЕСТИ ЗБІР» для формувань цивільного
захисту». Після передачі якого конкретизується місце збору формувань цивільного
захисту.
Після підтвердження отримання сигналу командири формування ЦЗ
проводять оповіщення особового складу формувань за телефонами згідно списку.
По завершенню оповіщення результат доповідають начальнику служби цивільного
захисту університету Штефюку Володимиру Миколайовичу за тел. 0979852644 або
0999142816. Час на проведення оповіщення - до «Ч»+30 хв.
Особовий склад формувань ЦЗ разом із закріпленою (штатною) технікою та
майном самостійно прибуває до вказаного місця збору. По прибуттю командири
формувань ЦЗ доповідають начальнику служби цивільного захисту університету.
Час проведення оповіщення та збору - до «Ч»+02.00 год.
IV.
Про отримання сигналів оповіщення, збору та готовність формувань
цивільного захисту університету до дій за призначенням начальник служби
цивільного захисту університету Штефюк В.М. особисто доповідає ректору
університету.
Начальник служби цивільного захисту

