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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма загальної підготовки працівників підприємств, установ і 
організацій Кіровоградської області (далі – Програма) розроблена 
навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Кіровоградської області відповідно до статті 40 Кодексу 
цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям 
у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.06.2013 № 444, наказу ДСНС України від 06.06.2014 № 310 
"Про затвердження Програми загальної підготовки працівників 
підприємств, установ та організацій установ та організацій до дій у 
надзвичайних ситуаціях" (у редакції наказу ДСНС України від 08.08.2014 
№458). 

Програма є основним елементом навчально-методичного 
забезпечення підготовки працівників підприємств, установ та організацій 
Кіровоградської області (далі - працівників) до дій у надзвичайних 
ситуаціях. 

Актуальність програми полягає у необхідності проведення навчання 
працівників діям в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, 
оволодіння навичками надання першої допомоги потерпілим, 
користування засобами індивідуального та колективного захисту. 

Значення програми полягає у необхідності врахування загроз 
техногенного та природного характеру, які притаманні Кіровоградській 
області, під час проведення навчання працівників діям у надзвичайних 
ситуаціях. 

Програма розроблена для потреб підприємств, установ та 
організацій Кіровоградської області. 

Метою  програми є забезпечення: 
своєчасного та систематичного навчання, оновлення знань 

працівників щодо дій у надзвичайних ситуаціях; 
врахування особливостей та ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій у Кіровоградській області під час підготовки працівників до дій у 
надзвичайних ситуаціях; 

оволодіння працівниками навичками надання домедичної допомоги 
потерпілим; 

оволодіння працівниками навичками щодо користування засобами 
індивідуального і колективного захисту; 

розробки програм загальної підготовки на підприємствах, в 
установах, організаціях Кіровоградської області. 

Програма є підставою для розробки і затвердження керівниками 
суб’єктів господарювання програм загальної підготовки працівників 
підприємств, установ і організацій. 

За рішенням керівника підприємства, установи та організації 
навчання працівників може бути організовано по  навчальним групам, за 
індивідуальною або змішаною формою.  

За рішенням керівника підприємства, установи та організації  
тематика може доповнюватись з урахуванням особливостей 
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підприємства, установи та організації та термінами проведення 
спеціальних об’єктових навчань і тренувань.  

У результаті проходження навчання за Програмою працівники 
повинні бути здатними вирішувати професійні завдання в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій та володіти професійними 
компетенціями для забезпечення реалізації завдань з питань цивільного 
захисту та знати: 

основні небезпечні виробничі фактори, техногенні та природні 
небезпеки, що ймовірні для місця розташування підприємства, установи 
та організації; 

основні принципи функціонування об’єктової ланки цивільного 
захисту, організацію оповіщення про загрозу і виникнення надзвичайної 
ситуації; 

способи та засоби індивідуального та колективного захисту, порядок 
і правила їх використання; 

обов’язки і дії працівників під час загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій згідно із планами реагування на 
надзвичайні ситуації  або інструкціями щодо дій персоналу при загрозі 
або виникненні надзвичайних ситуацій; 

способи та засоби запобігання пожежам та вибухам, порядок дії 
працівників при їх виникненні, способи застосування первинних засобів 
пожежогасіння; 

засоби радіаційного та хімічного спостереження, дозиметричні 
прилади, їх призначення та особливості користування ними; 

заходи щодо сприяння проведенню на підприємстві, в установі та 
організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

У результаті проходження навчання за Програмою працівники 
повинні вміти: 

запобігати створенню умов, що можуть привести до виникнення 
надзвичайних ситуацій; 

чітко діяти за сигналами оповіщення, практично виконувати заходи 
згідно із планами реагування на надзвичайні ситуації або інструкціями 
щодо дій персоналу при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій ; 

користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, 
первинними засобами пожежогасіння; 

сприяти проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт в умовах виникнення надзвичайних ситуацій; 

дотримуватися режимів радіаційного захисту; 
надавати домедичну допомогу потерпілим у надзвичайних 

ситуаціях. 
За підсумками навчання за Програмою рекомендується формування 

психологічної готовності до адекватних дій в умовах стресового впливу 
вражаючих чинників надзвичайних ситуацій. 

Навчання працівників на підприємстві, в установі та організації 
здійснюється шляхом: 
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курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і 
здійснюється в навчальних класах або на об’єктах навчально-виробничої 
бази підприємства, установи та організації; 

індивідуального навчання, що передбачає вивчення теоретичного 
матеріалу самостійно та у формі консультацій з керівниками навчальних 
груп або іншими особами. 

На підприємствах, в установах та організаціях із чисельністю 
працівників 50 і менше осіб навчання може здійснюватися шляхом 
проведення інструктажів за програмою загальної підготовки працівників, 
які проводяться особами з питань цивільного захисту, призначеними в 
межах штатної чисельності суб’єкта господарювання. 

Перевірку засвоєння змісту Програми рекомендується проводити 
комісійну із залученням фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 

Перевірку знань за змістом Програми рекомендується проводити 
шляхом іспитів, тестування, заліку або опитування в усній або письмовій 
формі. 
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2. ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ ТА РОЗПОДІЛ ЧАСУ  
Форма навчання та 
види занять, години № 

теми 
Розділ програми, найменування тем 

курсове 
навчання 

індивідуальне 
навчання 

Розділ І. Основні способи захисту і загальні 
правила поведінки в умовах загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій: 

1 5 

1 
Основні способи захисту в умовах загрози 
та виникнення надзвичайних ситуацій 

2 
Правила поведінки працівників під час 
надзвичайних ситуацій природного 
характеру 

3 
Безпека працівників під час радіаційних 
аварій і радіаційного забруднення 
місцевості. Режими радіаційного захисту 

4 
Правила поведінки працівників при 
аваріях з викидом небезпечних хімічних 
речовин 

5 
 Вибухо та пожежонебезпека на 
виробництві. Рекомендації щодо дій під 
час виникнення пожежі 

6 
Правила поведінки і дії в умовах масового 
скупчення людей та в осередках 
інфекційних захворювань 

групове заняття, 
самостійне вивчення, 

консультація, 
інструктаж 

Розділ 2. Надання першої допомоги потерпілим: 1 1 

7 
Порядок і правила надання першої 
допомоги при різних типах ушкоджень 

8 
Порядок і правила надання першої 
допомоги при ураженні небезпечними 
речовинами, при опіках  

групове заняття, 
самостійне вивчення, 

консультація, 
інструктаж 

Розділ 3. Організація заходів цивільного 
захисту на підприємстві, в установі, організації:

1 2 

9 
Забезпечення виконання на підприємстві, 
в установі та організації завдань з 
цивільного захисту 

10 
Виконання заходів захисту та дії 
працівників згідно з планами  реагування 
на надзвичайні ситуації 

групове заняття, 
самостійне вивчення, 

консультація, 
інструктаж 

1 - 
11 Перевірка знань іспит, тестування, 

залік, опитування 
4 8 

Разом 
                12 
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3. ЗМІСТ ТЕМ ЗА РОЗДІЛАМИ ПРОГРАМИ 
 

Тема 1. Основні способи захисту в умовах загрози та 
виникнення НС. 

Теоретична компонента: Основні поняття про надзвичайні 
ситуації. Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення 
надзвичайних ситуацій. Попереджувальний сигнал «Увага всім!». 

Захисні споруди цивільного захисту, їх призначення та 
облаштування. Порядок заповнення захисних споруд та правила 
поведінки працівників, які укриваються в них. 

Принцип дії, індивідуальний підбір та правила користування 
протигазами, респіраторами. Медичні засоби, що входять до 
індивідуальних аптечок та їх призначення. Індивідуальний перев’язочний 
пакет. Індивідуальні протихімічні пакети. 

Евакуація, порядок її проведення, правила поведінки та обов’язки 
евакуйованих працівників. 

Практична компонента: Індивідуальний підбір та відпрацювання 
вміння користування протигазами, респіраторами. Набуття навичок 
застосування медичних засобів, що входять до індивідуальних аптечок, 
індивідуального перев’язочного пакету та індивідуальних протихімічних 
пакетів. Відпрацювання дій працівників під час евакуації. 

 
Тема 2. Правила поведінки працівників під час надзвичайних 

ситуацій природного характеру.  
Теоретична компонента: Безпечні дії працівників у разі виникнення 

зсувів, ожеледиці, повені, лісових пожеж, штормових вітрів, підтоплення. 
Основні причини виникнення та особливості пожеж у природних 

екологічних системах. Правила поведінки та заходи безпеки у разі їх 
виникнення. 

Практична компонента: Відпрацювання дії працівників при 
виникненні ожеледиці, повені, лісових пожеж, штормових вітрів, 
підтоплення.  
 

Тема 3. Безпека працівників під час радіаційних аварій і 
радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту. 

Теоретична компонента: Ядерні установки та джерела іонізуючого 
випромінювання. Особливості радіаційного впливу на людину. Поняття 
про дози опромінення людини. Променева хвороба. 

Побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості 
користування. 

Режими радіаційного захисту. Санітарна обробка працівників. 
Дезактивація приміщень, обладнання, техніки, виробничої території тощо. 

Практична компонента: Набуття навичок та вміння у користуванні 
дозиметричними приладами. Відпрацювання дій працівників при 
здійсненні санітарної обробки працівників та при проведенні робіт щодо 
дезактивації приміщень, виробничої території. 
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Тема 4. Правила поведінки працівників при аваріях з викидом 

небезпечних хімічних речовин. 
Теоретична компонента: Характеристики основних небезпечних 

хімічних речовин. Особливості їх впливу на організм людини. Наслідки 
аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. 

Загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях з викидом 
небезпечних хімічних речовин.  

Проведення заходів з ліквідації наслідків аварій з викидом 
небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, обладнання, 
виробничої території. 

Практична компонента: Відпрацювання навичок поведінки та дій 
працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин. 
Відпрацювання дій працівників при проведенні заходів з ліквідації 
наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин, дегазації 
приміщень, обладнання, виробничої території. 

 
Тема 5. Вибухо та пожежонебезпека на виробництві. 

Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі. 
Теоретична компонента: Основні поняття вибухонебезпеки 

виробництва. Небезпечні фактори вибуху і захист від них. Правила 
поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. 

Стисла характеристика пожежної небезпеки підприємства, 
установи, організації. Протипожежний режим на робочому місці. 
Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі. Небезпечні фактори 
пожежі. 

Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі. Гасіння 
пожеж. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, 
порядок та правила їх використання під час пожежі. 

Практична компонента: Відпрацювання дій працівників у разі 
загрози або при виникненні пожежі та при гасінні пожеж. Набуття вмінь та 
навичок при застосуванні засобів пожежогасіння, протипожежного 
устаткування та інвентарю під час пожежі. 

 
Тема 6. Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення 

людей та в осередках інфекційних захворювань. 
Теоретична компонента: Безпека при масових скупченнях людей. 

Психологія натовпу. Правила безпечної поведінки у місцях масового 
перебування людей та у разі масового скупчення людей. 

Поширення інфекційних хвороб серед населення. Джерела 
збудників інфекцій. Основні механізми передавання збудників інфекції. 

Режимно-обмежувальні заходи (посилене медичне спостереження, 
обсервація, карантин). Правила поведінки в осередках інфекційних 
захворювань, особиста гігієна в цих умовах. 
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Основні напрямки профілактики інфекційних хвороб. Методи і 
засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації. Основні дезінфекційні 
засоби. 

Практична компонента: Набуття навичок щодо безпечної 
поведінки у місцях масового перебування людей та у разі масового 
скупчення людей. Набуття навичок поведінки в осередках інфекційних 
захворювань та вмінь особистої гігієни в цих умовах. Відпрацювання 
навичок та вмінь застосування методів і засобів дезінфекції, дезінсекції, 
дератизації. 

 
Тема 7. Порядок і правила надання першої допомоги при різних 

типах ушкоджень. 
Теоретична компонента: Основні правила надання першої 

допомоги в невідкладних ситуаціях. Проведення первинного огляду 
потерпілого. Способи виклику екстреної медичної допомоги. 

Ознаки порушення дихання. Забезпечення прохідності дихальних 
шляхів. Проведення штучного дихання. Ознаки зупинки роботи серця. 
Проведення непрямого масажу серця. 

Перша допомога при ранах і кровотечах. Способи зупинки кровотеч. 
Правила та прийоми накладання пов’язок на рани. 

Перша допомога при переломах. Прийоми та способи іммобілізації 
із застосуванням табельних або підручних засобів. 

Практична компонента: Набуття навичок та вмінь щодо 
проведення первинного огляду потерпілого, проведення непрямого 
масажу серця, зупинки кровотеч, надання першої допомоги при ранах і 
кровотечах. Оволодіння правилами та прийомами накладання пов’язок 
на рани. 

 
Тема 8. Порядок і правила надання першої допомоги при 

ураженні небезпечними речовинами, при опіках тощо. 
Теоретична компонента: Невідкладна та перша  допомога при 

отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними 
хімічними речовинами. 

Перша допомога при хімічних та термічних опіках, радіаційних 
ураженнях, втраті свідомості, тепловому та сонячному ударах. 

Правила надання допомоги при утопленні. 
Способи і правила транспортування потерпілих. 
Практична компонента: Набуття навичок та вмінь щодо надання 

домедичної допомоги при отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, 
іншими небезпечними хімічними речовинами. Набуття навичок та вмінь 
щодо першої допомоги при хімічних та термічних опіках, радіаційних 
ураженнях, втраті свідомості, тепловому та сонячному ударах. 
Оволодіння правилами надання допомоги при утопленні та способами і 
правилами транспортування потерпілих. 
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Тема 9. Забезпечення виконання на підприємстві, в установі та 
організації завдань з цивільного захисту. 

Теоретична компонента: Повноваження суб’єктів забезпечення 
цивільного захисту. Організаційна структура управління цивільним 
захистом підприємства, установи, організації. Об’єктові комісія з питань 
надзвичайних ситуацій та органи з евакуації. 

Відомості щодо об’єктових спеціалізованих служб і формувань 
цивільного захисту. Відомча та добровільна пожежна охорона. Аварійно-
рятувальне обслуговування підприємств, установ, організацій. Система 
керівництва рятувальними роботами, координація дій виробничого 
персоналу та залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації. 

Права і обов’язки працівників у сфері цивільного захисту. Сприяння 
проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення. Заходи 
життєзабезпечення постраждалих та соціального захисту і відшкодування 
матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій. 

Практична компонента: Відпрацювання вмінь та навичок 
працівників при виконанні завдань з цивільного захисту. 

 
Тема 10. Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з 

планами  реагування на надзвичайні ситуації. 
Теоретична компонента: Об’єктовий план реагування на 

надзвичайні ситуації (інструкція щодо дій персоналу суб’єкта 
господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій). 
Прогнозовані природні загрози, територіальне розміщення потенційно 
небезпечних об’єктів, небезпечні виробничі фактори, характерні причини 
аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві. 

Об’єктова система оповіщення працівників. Дії персоналу щодо 
аварійної зупинки виробництва. Виведення працівників з небезпечної 
зони, порядок забезпечення їх засобами індивідуального захисту, місця 
розташування можливих сховищ, шляхи евакуації. 

Інформування працівників щодо розвитку надзвичайної ситуації, 
місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення 
необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів, координації дій з 
населенням та заходів безпеки в зоні надзвичайної ситуації. 

Практична компонента: Відпрацювання дій  працівників згідно з 
планом реагування на надзвичайні ситуації (інструкції щодо дій 
персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій). 
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА КОНТРОЛЮ  
РІВНЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ ПРОГРАМИ 

 
1. Що таке небезпечна подія та надзвичайна ситуація? 
2. Яким чином здійснюється оповіщення населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій? Порядок дій працівників при 
надходженні сигналу "Увага всім!". 

3. Які споруди належать до захисних споруд цивільного захисту? 
4. Наведіть порядок заповнення захисних споруд цивільного захисту 

та правила поведінки працівників, які укриваються в них. 
5. Наведіть особливості та правила індивідуального підбору та 

використання засобів індивідуального захисту органів дихання 
(протигазів, респіраторів). 

6. Які медичні засоби входять до індивідуальних аптечок, назвіть їх 
призначення. 

7. Назвіть призначення та порядок застосування індивідуального 
перев'язочного пакету та індивідуального протихімічного пакету. 

8. Розкрийте поняття евакуація та порядок її проведення. 
9. Назвіть правила поведінки та обов’язки евакуйованих працівників. 
10. В чому полягають безпечні дії працівників у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій природного характеру (у т.ч. зсувів, ожеледиці, 
повені, лісових пожеж, штормових вітрів, підтоплення)? 

11. Назвіть основні причини виникнення та особливості пожеж у 
природних екологічних системах.  

12. Наведіть правила поведінки та заходи безпеки у разі виникнення 
пожеж у природних екологічних системах.  

13. Опишіть дії працівників при здійсненні санітарної обробки 
працівників та при проведенні робіт щодо дезактивації приміщень, 
виробничої території? 

14.  Наведіть характеристику основних небезпечних хімічних 
речовин, особливості їх впливу на організм людини та наслідки аварій з 
викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин. 

15. Назвіть загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях 
з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин.  

16. Опишіть дій працівників при проведенні заходів з ліквідації 
наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин, дегазації 
приміщень, обладнання, виробничої території. 

17. Розкрийте основні поняття вибухонебезпеки виробництва та 
небезпечні фактори вибуху і захист від них.  

18. Назвіть правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних 
предметів.  

19. Дайте стислу характеристика пожежної небезпеки підприємства, 
установи, організації та протипожежний режим на робочому місці.  

20. Охарактеризуйте можливість виникнення та (або) розвитку 
пожежі, наведіть небезпечні фактори пожежі.  
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21. Опишіть дії працівників у разі загрози, виникненні, при гасінні 
пожежі. Застосування засобів пожежогасіння, протипожежного 
устаткування та інвентарю, порядок та правила їх використання під час 
пожежі. 

22. Назвіть правила безпечної поведінки у місцях масового 
перебування людей та у разі масового скупчення людей.  

23. Опишіть джерела та основні механізми передавання збудників 
інфекції, а також шляхи поширення інфекційних хвороб серед населення.  

24. Розкрийте поняття режимно-обмежувальні заходи (посилене 
медичне спостереження, обсервація, карантин) та назвіть правила 
поведінки в осередках інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих 
умовах.  

25. Опишіть основні напрямки профілактики інфекційних хвороб, 
методи і засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації, основні 
дезінфекційні засоби.  

26. Назвіть основні правила надання першої допомоги в 
невідкладних ситуаціях, проведення первинного огляду потерпілого та 
способи виклику екстреної медичної допомоги. 

27. Опишіть ознаки порушення дихання і зупинки роботи серця, 
способи забезпечення прохідності дихальних шляхів, проведення 
штучного дихання та непрямого масажу серця.  

28. Опишіть способи надання першої допомоги при ранах і 
кровотечах, способи зупинки кровотеч, правила та прийоми накладання 
пов’язок на рани.  

29. Опишіть способи надання першої допомоги при переломах,  
прийоми та способи іммобілізації із застосуванням табельних або 
підручних засобів.  

30. Опишіть способи  надання невідкладної та першої  допомоги при 
отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними 
хімічними речовинами.  

31. Опишіть способи надання першої допомоги при хімічних та 
термічних опіках, радіаційних ураженнях, втраті свідомості, тепловому та 
сонячному ударах.  

32. Назвіть правила надання допомоги при утопленні.  
33. Опишіть способи і правила транспортування потерпілих. 
34. Назвіть повноваження органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту. 
35. Назвіть завдання та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері 

цивільного захисту. 
36. Назвіть права та обов’язки громадян України у сфері цивільного 

захисту. Сприяння проведенню аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх 
виникнення. 

37. Наведіть організаційну структуру управлінням цивільним 
захистом підприємства, установи, організації. Які основні завдання та 
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функції покладені на об’єктові комісію з питань надзвичайних ситуацій та 
органи з евакуації. 

38. Назвіть склад та основні завдання об’єктових сил цивільного 
захисту на суб’єкті господарювання.  

39. Розкрийте поняття аварійно-рятувальне обслуговування 
підприємств, установ та організацій.  

40. Розкрийте сутність системи керівництва рятувальними роботами, 
координації дій виробничого персоналу та залучених підрозділів і служб, 
які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  

41. Назвіть заходи життєзабезпечення постраждалих та соціального 
захисту і відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок 
надзвичайних ситуацій. 

42. Розкрийте та опишіть сутність і цілі планування дій персоналу 
суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних 
ситуацій. 

43. Опишіть основні заходи захисту та дії працівників згідно з 
об’єктовим планом реагування на надзвичайні ситуації (інструкції щодо 
дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій).  

44. Опишіть прогнозовані природні загрози, територіальне 
розміщення потенційно небезпечних об’єктів. 

45. Наведіть небезпечні виробничі фактори, характерні причини 
аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві.   

46. Розкрийте поняття об’єктова система оповіщення працівників. 
47. Опишіть способи інформування працівників щодо розвитку 

надзвичайної ситуації, місць розгортання і маневрування аварійно-
рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і 
транспортних засобів, координації дій з населенням та заходів безпеки в 
зоні надзвичайної ситуації. 

48.  Опишіть дії персоналу щодо аварійної зупинки виробництва та 
виведення працівників з небезпечної зони. 

49. Наведіть порядок забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту. 

50. Укажіть місця розташування захисних споруд цивільного захисту 
та шляхи евакуації. 
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5. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

1. Кодекс цивільного захисту України, від 02.10.2012 №5403-VІ. 
2. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 

№2245-III. 
3. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 

16.03.2000 №1550-III, від 12.04.2000 №638, від 27.07.2001 №920, від 
05.09.2000 №1386. 

4. Закон України «Про захист людини від дій іонізуючих 
випромінювань» від 14.01.1998 №15/98-ВР. 

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004-ХІІ. 

6. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 
від 06.04.2000 №1645-III. 

7. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 
№638-ІV. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «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 » від 19.08.2002 №1200. 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок класифікації 
надзвичайних ситуацій за їх рівнями» від 24.03.2004 №368 (із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМУ від 29.05.2013 №380). 

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про організацію оповіщення і зв’язку в НС» від 15.02.1999 
№192. 

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність 
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 
захисту» від 23.10.2013 №819. 

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» 
від 26.06.2013 №444. 

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій» від 30.10.2013 №841. 

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 
09.01.2014 №11. 

15. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції щодо 
утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» від 
09.10.2006 №653. 

16. Наказ МНС України «Про методичні рекомендації з питань 
організації планування та проведення евакуаційних заходів на об’єктах 



господарськот дiяльностi у разi виникнення надзвичайних ситуацiй> вiд
07.09.2010 Ng761.

1т, Наказ I\ЛНС УкраТни uПро затвердження квалiфiкацiйних о3наК

надзвичайних ситуацiй> вiд 12.12.201 2 Ng'1400.
18. Наказ дснс Укратни uпро затвердження програми загальнот

пiдготовки працiвникiв пiдприемств, установ та органlзацlи до дlи у
НадзВИЧаЙнихситУацiях>>вiд06.06.2014Nq310(УреДакЦiТНаказУДСНс
УкраТни вiд 08.08 ,2014 Ne458).

19. Нацiональний стандарт УкраТни дстУ 505В:2008 <<Навчання

населення дiям у НС, OcHoBHi положення>,
2О, Нацiональна доповiдь про стан техногенноТ та природноТ

безпеки в YKpaTHi за поточний piK.

21, Рiшення обласноТ KoMiciT з питань техногенно,екологlчноl
безпекИ та надзВичайниХ ситуацiЙ uПрО затверДження експертноТ оцiнки

територiт Кiровоградськот областi tцодо можливостi виникнення
надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру> вiд

30.05.201З NqS

Начальник управлiння з питань
цивiльного захисту

в слlнчЕнко
l"..']

_2017 року

Начальник навчально-методичного
центру цивiльного захисту та
безпеки життедiял bHocTi
ki по во гоалсыffit\ о бл а cTiцi'l

_2017 року
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	Значення програми полягає у необхідності врахування загроз техногенного та природного характеру, які притаманні Кіровоградській області, під час проведення навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях.
	Метою  програми є забезпечення:
	своєчасного та систематичного навчання, оновлення знань працівників щодо дій у надзвичайних ситуаціях;
	врахування особливостей та ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області під час підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях;



