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П РО ГРА М А
сп еціальн ої підготовки працівників Д ВН З «Івано-Ф ранківський
національний м едичний університет», що входять до складу
ф орм увань цивільного захисту
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Програма спеціальної підготовки працівників, що входять до складу
формувань цивільного захисту (далі - Програма) розроблена відповідно до
Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 p. № 5403-V1,
постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях», Типової програми спеціальної підготовки працівників що входять
до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, розробленої
навчально-методичним
центром
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності Івано-Франківської області і затвердженої начальником
управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної
державної адміністрації.
1.2. Обсяг часу на вивчення навчального матеріалу за Програмою
становить до 44 годин.
1.3. Мета програми.
Програма призначена для навчання працівників, що входять до складу
формувань цивільного захисту, їх обов’язкам, навичкам користування
матеріальною частиною техніки, приладів і табельного майна формувань,
засобами захисту, вивчення порядку приведення їх у готовність, проведення
рятувальних та інших невідкладних робіт.
1.4. Тема програми.
Підготовка
особового
складу
формувань
цивільного
захисту
здійснюється у рамках даної програми за темою:
«Ознайомлення з
обов’язками формування цивільного захисту, оволодіння навичками у
користуванні технікою, приладами і табельним майном, засобами
захисту, вивчення порядку приведення формування у готовність до
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт».
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1.5. Навчання працівників, що входять до складу формувань цивільного
захисту проводиться щорічно та включає навчання за програмами загальної,
спеціальної підготовки та під час практичної підготовки (при підготовці і
проведенні об’єктових тренувань з питань цивільного захисту).
Відповідальним за підготовку формувань цивільного захисту є ректор
університету.
Безпосередніми організаторами навчання за програмами спеціальної
підготовки формувань цивільного захисту є керівники цих формувань, які
зобов’язані пройти функціональне навчання у навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області у
перший рік призначення на посаду і надалі не рідше одного разу на 3 роки.
Навчання працівників, що входять до складу формувань цивільного
захисту, проводяться у складі навчальних груп в робочий час. Навчальні групи
комплектуються із працівників, що входять до складу відповідних формувань
цивільного захисту. Керівниками навчальних груп є керівники цих формувань
цивільного захисту.
Головним методом навчання є проведення тренінгів та групових занять.
До проведення занять залучаються також особи керівного складу і
фахівці університету, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, що мають відповідну освіту та
підготовку.
На кожну навчальну групу складається розклад занять, який затверджує
ректор університету та ведеться журнал обліку занять.
З кожної теми особами, що проводять заняття, складаються плани (планконспекти) проведення занять, які затверджуються ректором університету.
Загальне методичне керівництво і контроль навчанням здійснює
начальник служби цивільного захисту університету.
Підготовка формувань цивільного захисту завершується проведенням
об’єктових тренувань з питань цивільного захисту.
У ході занять та об’єктових тренувань із працівниками, що входять до
складу формувань цивільного захисту, відпрацьовуються нормативи із
спеціальної підготовки.
За результатами занять, здачі нормативів, об’єктових тренувань
кожному працівнику, що входить до складу формування цивільного захисту
виставляється підсумкова оцінка за рік.
Формування є підготованими, якщо не менше ніж 80% працівників, що
входять до складу формувань, засвоїли тематику програми, оволоділи
знаннями, набули умінь та навичок.
За підсумками навчання за програмою рекомендується забезпечити
психологічну підготовку працівників, що входять до складу формувань
цивільного захисту, до адекватних дій в умовах стресового впливу уражаючих
чинників надзвичайної ситуації.
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II. В И М О ГИ ДО ЗН А Н Ь, У М ІН Ь СЛУХАЧІВ ЗА РЕЗУ ЛЬТА ТА М И
Н А ВЧАННЯ
Працівники, що входять до складу формувань цивільного захисту, за
результатами навчання за програмою спеціальної підготовки, повинні:
ЗН А ТИ:
функціональні обов’язки особового складу формування;
організаційно-штатну структуру формування, оснащення його технікою,
приладами і майном;
завдання, можливості і порядок роботи формування у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій;
види надзвичайних ситуацій, характерних для міста та об’єкта;
виробничі та технологічні особливості свого об’єкта;
можливі фактори ураження надзвичайних ситуацій техногенного,
природного, воєнного характеру та терористичних проявів;
порядок дій за попереджувальним сигналом «Увага всім!»;
порядок приведення формування у готовність;
організацію управління формуванням і заходами цивільного захисту у
надзвичайних ситуаціях;
характер можливих рятувальних та інших невідкладних робіт під час
ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, терористичного акту;
правила використання і зберігання штатних технічних засобів,
табельного майна, засобів індивідуального захисту;
порядок проведення часткової, повної санітарної обробки, способи
знезараження території, споруд, техніки, одягу, продовольства;
правила безпеки при веденні аварійно-рятувальних робіт в зонах
надзвичайних ситуацій, радіаційного, хімічного забруднення та біологічного
зараження.
ВМ ІТИ :
користуватися засобами індивідуального та колективного захисту;
користуватися штатним табельним майном, технікою, обладнанням,
приладами;
надавати домедичну допомогу постраждалим при невідкладних станах;
аналізувати та узагальнювати інформацію про обстановку, робити
правильні висновки та впевнено діяти при виконанні формуванням завдань за
призначенням;
застосовувати штатну техніку, прилади і табельне майно для ведення
аварійно-рятувальних робіт в зонах надзвичайних ситуацій, радіаційного,
хімічного забруднення та біологічного зараження;
користуватись засобами гасіння пожеж;
проводити рятувальні та інші невідкладні роботи.
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III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ ПРОГРАМИ
ТА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ
Кількість годин та вид
заняття
Назва теми
1-й рік

2-й рік

12

-

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ
ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

12

1. СПІЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ВСІХ ФОРМУВАНЬ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

4

Застосування засобів індивідуального захисту.

-

2-тренінг

Надання само- та взаємодопомоги при травмах
та
ураженнях.
Домедична
допомога
постраждалим у невідкладних станах.

-

2-тренінг

2. СПЕЦІАЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ФОРМУВАНЬ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

8

Відділення пожежогасіння

8

Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння і порядок
їх застосування. Способи та прийоми гасіння
пожеж.

-

4-тренінг

Дії пожежного формування під час виконання
завдань за призначенням.

-

4-групове
заняття
8

Рятувальна ланка
Проведення
рятувальних
робіт.
Способи
рятування людей у зонах надзвичайних
ситуацій.
Рятувальні
засоби
і
правила
користування ними.

-

4 - тренінг

Дії рятувального формування
надзвичайних ситуацій.

-

4 - групове
заняття

в

осередках

4

Ланка охорони публічного (громадського) порядку
Підтримання громадського порядку в районах
надзвичайних ситуацій та під час проведення
евакуації.
Дії формування охорони публічного
(громадського) порядку у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій.

8

-

4 - групове
заняття

-

4 - групове
заняття
8

Санітарна дружина
Надання медичної допомоги постраждалим та
робота медичних формувань у зонах
надзвичайних ситуацій.
Дії медичного формування у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій.

-

4 - групове
заняття

-

4 - групове
заняття
8

Ланка обслуговування захисної споруди
Утримання та експлуатація захисних споруд
цивільного захисту.
Дії формування з обслуговування захисної
споруди (ПРУ) щодо приведення її у готовність
до прийому людей.

-

4 - групове
заняття

-

4 - групове
заняття
8

Ланка сантехніків
Дії об’єктового формування цивільного захисту
(ланки сантехніків) при проведенні аварійнорятувальних та аварійно-відновлювальних робіт.

8-групове
заняття

-

8

Ланка електромонтерів
Дії об’єктового формування цивільного захисту
(ланки
електромонтерів)
при
проведенні
аварійно-рятувальних
та
аварійновідновлювальних робіт.
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Тренування у разі виникнення пожежі
(протипожежне тренування)
О б’єктове тренування з питань цивільного
захисту
ВСЬОГО НА ПІДГОТОВКУ ЗА РІК
ВСЬОГО НА ПІДГОТОВКУ ЗА 2 РОКИ

5

-

8-групове
заняття

до 10

до 10

ДО

2

ДО

2

ДО 8

до 8

до 22

до 22
до 44

IV. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ТЕМ ЗА РОЗДІЛАМИ ПРОГРАМИ
1. СПІЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ВСІХ ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Тема. Застосування засобів індивідуального захисту.
Підготовка та видача засобів індивідуального захисту. Визначення
розмірів, підбір і перевірка засобів індивідуального захисту органів дихання.
Одягання табельних засобів індивідуального захисту органів дихання.
Найпростіші та підручні засоби захисту органів дихання. Визначення розмірів
і підбір ізолюючого та фільтруючого захисного одягу (протихімічних
захисних
костюмів).
Одягання
протихімічних
захисних
костюмів.
Пристосування звичайного одягу для захисту від радіоактивних, небезпечних
хімічних та отруйних речовин. Знімання хімічно та радіаційно забруднених
засобів захисту. Проведення за допомогою табельних і підручних засобів
часткової дезактивації та часткової дегазації. Проведення часткової санітарної
обробки.
Тема. Надання само- та взаємодопомоги при травмах та ураженнях.
Домедична допомога постраждалим у невідкладних станах.
Завдання і принципи надання домедичної допомоги. Види домедичної
допомоги: серцево-легенева реанімація, накладання пов’язки на рану, зупинка
кровотечі, іммобілізація місць перелому, допомога при ураженні
радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами, отруєнні, опіках,
обмороженні, транспортування постраждалих. Прийоми і способи їх
здійснення. Табельні та підручні засоби надання домедичної допомоги.
2. СПЕЦІАЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Тема. Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння
застосування. Способи та прийоми гасіння пожеж.

і

порядок

їх

Засоби і вогнегасні речовини, які застосовуються для гасіння пожеж
(піни, порошки, вуглекислий газ, бром-етилові сполуки, інертні гази, пар,
пісок). їх коротка характеристика. Технічні засоби пожежогасіння та їх
коротка характеристика (пожежні автоцистерни, мотопомпи, автомобілі
повітряно-пінного, порошкового і газоводяного гасіння, пожежні судна і
поїзди, пожежні насосні станції). Первинні засоби пожежогасіння
(вогнегасники, внутрішні пожежні крани, пожежний інвентар). Техніка
народного господарства, яка використовується для гасіння пожеж. Поняття
про локалізацію пожежі. Способи гасіння пожеж у житлових будинках.
Особливості гасіння пожеж у виробничих приміщеннях. Прийоми та способи
гасіння лісових та торф'яних пожеж. Заходи безпеки.
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Тема. Д ії пожежного формування під час виконання завдань за
призначенням.
Дії пожежного формування з отриманням завдання: з'ясування завдання,
оцінка обстановки, розрахунок часу, прийняття рішення, доведення завдань до
особового складу. Організація пожежної розвідки. Визначення маршрутів і
порядку висунення до ділянок (об'єктів) робіт, рубежів (ділянок, об'єктів)
локалізації і гасіння пожеж. Розгортання пожежної техніки, підготовка і
використання первинних засобів пожежогасіння. Рятування людей із осередків
пожеж. Управління формуванням в ході робіт. Сигнали управління на пожежі.
Організація і підтримка взаємодії з іншими формуваннями. Порядок зміни
формувань. Доповідь про проведені роботи. Заходи безпеки.
Тема. Проведення рятувальних робіт. Способи рятування людей у
зонах надзвичайних ситуацій. Рятувальні засоби і правила користування
ними.
Розшук постраждалих в завалах, а також у будівлях, які пошкоджені і
горять, в гірській та лісовій місцевості. Способи рятування людей з-під
завалів, з верхніх поверхів, на транспорті, на водних об’єктах, в гірській та
лісовій місцевості, в зонах радіоактивного і хімічного забруднення та інших
ситуаціях з використанням табельних і підручних засобів. Розкриття
завалених захисних споруд цивільного захисту.
Тема Д ії рятувального формування в осередках надзвичайних
ситуацій.
З'ясування завдання, оцінка обстановки і прийняття рішення. Дії керівника
формування після отримання завдання: з'ясування завдання, оцінка обстановки,
розрахунок часу, вибір методів та способів рятувальних робіт, прийняття рішення,
постановка завдань формуванню, управління в ході виконання завдань,
організація взаємодії. Визначення часу початку та тривалість робіт. Управління
формуванням в ході проведення робіт, уточнення рішення, завдань підлеглим при
зміні обстановки, маневр силами та засобами. Зміна формувань, організація
спеціальної обробки і приведення їх у готовність після виконання робіт. Заходи
безпеки при проведенні робіт. Доповідь результатів про виконані роботи.
Тема. Підтримання громадського порядку в районах надзвичайних
ситуацій та під час проведення евакуації.
Зміст заходів щодо підтримки громадського порядку у зонах виникнення
НС а також в умовах режиму надзвичайної ситуації. Розміщення постів
охорони. Заходи щодо запобігання розкрадання особистого та державного
майна, при оточенні місця аварії, катастрофи чи стихійного лиха.
Забезпечення режиму допуску людей та транспорту до місць проведення
рятувальних та інших невідкладних робіт. Забезпечення порядку на
маршрутах евакуації. Організація і підтримка взаємодії з об'єктовими
формуваннями,
підрозділами
національної
поліції,
територіальними
спеціалізованими службами цивільного захисту.
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Тема. Д ії формування охорони публічного (громадського) порядку у
разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.
Дії керівника формування цивільного захисту з охорони публічного
(громадського) порядку після отримання завдання: з'ясування завдання, оцінка
обстановки, розрахунок часу, прийняття рішення, постановка завдань особовому
складу. Завдання формування охорони публічного (громадського) порядку
цивільного захисту при висуненні сил цивільного захисту у зону надзвичайної
ситуації (осередок ураження). Організація управління та взаємодії. Дії особового
складу з недопущення розкрадання особистого та державного майна, при оточенні
місця аварії, зони катастрофи чи стихійного лиха. Доповідь про хід і виконання
поставлених завдань. Особливості дій формування в умовах радіаційного,
хімічного забруднення та біологічного зараження місцевості. Забезпечення заходів
правового режиму надзвичайного стану.
Тема. Надання медичної допомоги постраждалим та робота
медичних формувань у зонах надзвичайних ситуацій.
Засоби медичного захисту. Заходи медичного захисту населення у зонах
надзвичайних ситуацій. Порядок надання медичної допомоги постраждалим.
Використання медичних засобів захисту. Медичне сортування. Медична
евакуація. Медична деконтамінація.
Тема. Д ії медичного формування у разі загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій.
Дії керівника медичного формування після отримання завдання: з'ясування
завдання, оцінка обстановки, розрахунок часу, прийняття рішення, постановка
завдань особовому складу. Завдання медичного формування при висуненні у зону
надзвичайної ситуації (осередок ураження). Організація управління та взаємодії.
Особливості дій формування та надання домедичної допомоги в зонах
надзвичайних ситуацій, в умовах радіаційного, хімічного забруднення та
біологічного зараження місцевості.
Тема. Утримання та експлуатація захисних споруд цивільного
захисту.
Сховища цивільного захисту. Протирадіаційні укриття. Швидко
споруджувані захисні споруди цивільного захисту. Споруди подвійного
призначення та найпростіші укриття. Призначення, технічні характеристики
обладнання захисних споруд (фільтровентиляційні установки, повітропроводи,
герметичні клапани, проти вибухові пристрої, ємності для води, герметичні двері,
каналізаційні системи, протипожежні засоби та ін.). Прилади для контролю
зараженості повітря, що подається у захисну споруду. Контроль параметрів
повітряного середовища. Правила утримання, проведення технічного огляду,
контрольної перевірки та обслуговування обладнання захисних споруд. Порядок
приведення захисної споруди у готовність до прийняття працівників (населення),
що укривається. Правила поведінки працівників (населення) у захисних спорудах
цивільного захисту. Пристосування будівель та приміщень під укриття.
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Тема. Д ії формування з обслуговування захисної споруди (ПРУ)
щодо приведення її у готовність до прийому людей.
Отримання завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення, постановка
завдань особовому складу. Порядок приведення захисних споруд у готовність
до приймання працівників (населення), що укривається. Звільнення приміщень
від майна, що не використовується при експлуатації споруд, перевірка
захисної споруди на герметичність, підтримка нормальної температури і
вологості, розконсервування інженерно-технічного обладнання і перевірка
його справності. Установка і підключення внутрішнього обладнання, засобів
зв'язку і оповіщення, перевірка наявності інвентарю та аварійного обладнання.
Порядок закладання запасів продовольства, медикаментів і води. Перевірка
стану конструкцій, захисно-герметичних і герметичних дверей. Прийоми і
способи
усунення
порушень
герметичності.
Перевірка
роботи
фільтровентиляційного обладнання, виявлення і усунення несправностей.
Доповідь про виконані роботи. Заходи безпеки при проведенні робіт.
Тема. Д ії об’єктового формування цивільного захисту (ланки
сантехніків) при проведенні аварійно-рятувальних та аварійновідновлювальних робіт.
Дії керівника формування з отриманням завдання: з'ясування завдання,
оцінка обстановки, розрахунок часу, прийняття рішення, доведення завдань до
особового складу. Висунення формувань до осередку ураження (району лиха).
Проведення інженерної розвідки. Виявлення пошкоджень і руйнувань
сантехнічних мереж (водопостачання, каналізація). Облаштування проїздів.
Організація управління і взаємодії в ході виконання завдань. Порядок і
черговість
проведення
аварійно-відновлювальних
робіт.
Проведення
ремонтних та ремонтно-відновлювальних робіт. Порядок зміни формувань.
Доповідь про проведені роботи. Заходи безпеки.
Тема. Д ії об’єктового формування цивільного захисту (ланки
електромонтерів) при проведенні аварійно-рятувальних та аварійновідновлювальних робіт.
Дії керівника формування з отриманням завдання: з'ясування завдання,
оцінка обстановки, розрахунок часу, прийняття рішення, доведення завдань до
особового складу. Висунення формувань до осередку ураження (району лиха).
Проведення інженерної розвідки. Виявлення пошкоджень і руйнувань
електричних мереж.
Облаштування проїздів. Організація управління і
взаємодії в ході виконання завдань. Порядок і черговість проведення аварійновідновлювальних робіт. Проведення ремонтних та ремонтно-відновлювальних
робіт. Порядок зміни формувань. Доповідь про проведені роботи. Заходи
безпеки.
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V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ
ПРОГРАМИ. ФОРМИ І МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ
СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ СЛУХАЧІВ
5.1. Контрольні заходи результативності навчального процесу
проводяться з метою оцінки якості засвоєння навчальної програми
працівниками під час поточного контролю.
5.2. Поточний контроль здійснюється під час проведення тренінгів та
групових занять і має на меті перевірку рівня необхідного обсягу знань щодо
оволодіння працівниками навичок у користуванні технікою, приладами і
табельним майном, засобами захисту при проведенні аварійно-рятувальних та
аварійно-відновлювальних робіт.
5.3. Перевірку знань за змістом Програми проводити під час перевірки
готовності формувань цивільного захисту до проведення об’єктових тренувань
з питань цивільного захисту комісією університету, до складу якої
включаються посадові особи, які виконують обов’язки, пов’язані із
забезпеченням цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці.
Знання, уміння та навички працівників оцінюються за двобальною системою
(“Зараховано”, “Незараховано”) і заносяться до журналу обліку підготовки
формувань.
VI. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОГО
МАЙНА
Для проведення занять використовується навчально-матеріальна база
університету. Працівникам для вивчення ними навчального матеріалу змісту
Програми надається відповідна література, навчальні посібники.
У складі навчально-матеріального майна, повний перелік та кількісні
показники якого визначаються ректором університету з урахуванням
особливостей діяльності університету та кількості працівників, доцільно
передбачати табельне майно та техніку формувань цивільного захисту, засоби
захисту органів дихання і шкіри, прилади радіаційної, хімічної розвідки та
дозиметричного контролю, первинні засоби гасіння пожежі, медичні засоби
захисту, навчальні стенди та схеми, відеоролики з рекомендаціями щодо дій у
разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, при проведенні аварійнорятувальних та аварійно-відновлювальних робіт.
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VII. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 p. № 5403-VI.
Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012р. №
5081-VI.
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від
16.03.2000р. № 1550-ІИ.
Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015р.
№ 389-VIII.
Закон України від 19.11.1992р. «Основи законодавства України про
охорону здоров’я».
Закон України від 24.02.1994р. «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення».
Закон України від 14.01.1998р. «Про захист людини від впливу
іонізуючих випромінювань».
Закон України від 06.04.2000р. «Про захист населення від інфекційних
хвороб».
Закон України від 14.10.1992 р. «Про охорону праці».
Національний стандарт України «Навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях» ДСТУ 5058-2008.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р. № 11 «Про
затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013р. № 443 «Про
затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління
та сил ЦЗ».
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013р. № 444 «Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013р. № 819 «Про
затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018р. № 230 «Про
внесення змін до Порядку навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013р. № 787 «Про
затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного
захисту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 8.07.2015 р. № 469 «Про
затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018р. № 1158 «Про
внесення змін до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту».
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Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013р. № 841 «Про
затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 905 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р.
№841».
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. № 138 «Деякі
питання використання захисних споруд цивільного захисту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.072001р. № 827 «Про
затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф».
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. № 1200 «Про
затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту,
приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного
контролю».
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017р. № 733 «Про
затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту».
Постанова Кабінету Міністрів України № 368 від 24.03.2004р. «Про
затвердження порядку класифікації НС ТПХ за їх рівнями».
Наказ ДСНС України від 06.06.2014 № 310 «Програма загальної
підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у
надзвичайних ситуаціях».
Наказ ДСНС України від 08.08.2014р. № 458 «Про внесення змін до
Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та
організацій до дій у надзвичайних ситуаціях».
Наказ МВС від 10.07.2017 № 579 «Про затвердження Методики
планування заходів з евакуації». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01.08.2017р. за № 938/30806.
Наказ МНС України від 16.12.2002р. № 330 «Про затвердження
Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту».
Наказ МНС України від 15.05.2006р. № 288 «Про затвердження Правил
улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього
виявлення НС та оповіщення людей у випадку їх виникнення». Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 р. за № 785/12659.
Наказ МНС України від 18.05.2009р. № 338 «Правила улаштування та
експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
в будинках та спорудах». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11.06.2009 р. за № 505/16521.
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