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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Спеціальна підготовка працівників, що входять до складу
спеціалізованих служб цивільного захисту передбачає:
навчання за програмою загальної підготовки працівників
підприємств, установ та організацій — вивчення інформації, що
міститься у планах реагування на надзвичайні ситуації, про дії в
умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також оволодіння
навичками надання першої допомоги потерпілим, користування
засобами індивідуального і колективного захисту;
навчання за програмою спеціальної підготовки працівників, що
входять до складу спеціалізованих служб, — ознайомлення з
обов’язками, навичками користування та матеріальною частиною
техніки, приладів і табельного майна таких служб і формувань,
засобами захисту, вивчення порядку приведення їх у готовність,
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.
Підготовка працівників, що входять до складу спеціалізованих
служб цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях
здійснюється в першу чергу за програмою загальної підготовки
працівників до дій у надзвичайних ситуаціях. Під час проведення
занять за темами програми загальної підготовки працівники
спеціалізованих служб вивчають і отримують практичні навики щодо
використання засобів індивідуального захисту, захисних споруд,
надання домедичної допомоги. Також, вивчають зміст плану
реагування на надзвичайні ситуації, плану локалізації і ліквідації
наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.
Враховуючі,
що
спеціалізовані
служби
комплектуються
працівниками за функціональною спрямованістю, головна мета
підготовки спеціалізованих служб за даною програмою – є підготовка
працівників до спільних дій у складі спеціалізованої служби за планами
реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварійних
ситуацій і аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.
Програма спеціальної підготовки працівників підприємств,
установ, організацій Кіровоградської області, що входять до складу
спеціалізованих служб цивільного захисту (далі – Програма)
розроблена навчально-методичним центром цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Кіровоградської області
відповідно до
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
червня 2013 року №444, Положення про спеціалізовані служби
цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 липня 2015 року № 469, Порядку підготовки до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 року № 443.
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Програма є основним елементом навчально-методичного
забезпечення підготовки працівників підприємств, установ та
організацій Кіровоградської області, що входять до складу
спеціалізованих служб цивільного захисту (далі - працівників) до дій у
надзвичайних ситуаціях.
Актуальність програми полягає у необхідності проведення
навчання працівників діям у складі спеціалізованих служб цивільного
захисту при виконанні основних завдань за призначенням в умовах
загрози та під час виникнення надзвичайних ситуацій.
Значення програми полягає у необхідності врахування загроз
техногенного та природного характеру, які притаманні Кіровоградській
області, а також існуючих загроз надзвичайних ситуацій соціального та
воєнного характеру під час проведення навчання працівників діям у
надзвичайних ситуаціях у складі спеціалізованих служб.
Програма розроблена для потреб підприємств, установ та
організацій Кіровоградської області.
Програма є підставою для розробки і затвердження керівниками
підприємств, установ, організацій програми спеціальної підготовки
фахівців певної спеціальності, що входять до складу спеціалізованих
служб цивільного захисту на підприємстві, установі та організації.
Метою програми є забезпечення:
своєчасного та систематичного навчання, оновлення знань
працівників щодо дій у складі спеціалізованих служб під час загрози та
виникнення надзвичайних ситуаціях;
врахування особливостей та ризиків виникнення надзвичайних
ситуацій у Кіровоградській області під час проведення спеціальних
робіт і заходів з цивільного захисту;
навчання працівників діям в умовах загрози і виникнення
надзвичайної ситуації, а також оволодівати навичками надання першої
допомоги потерпілим, користування засобами індивідуального і
колективного захисту;
оволодіння знаннями та навичками при проведенні аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних
ситуацій, у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних
(бойових) дій або терористичних актів;
оволодіння
знаннями
та
навичками
при
проведенні
відновлювальних робіт у мирний час та в особливий період та при
здійсненні заходів щодо життєзабезпечення населення, яке
постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або
терористичних актів;
розробки програм спеціальної підготовки працівників, що входять
до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту на
підприємствах, в установах, організаціях Кіровоградської області.
У результаті проходження навчання за Програмою працівники
повинні бути здатними вирішувати професійні завдання в умовах
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виникнення надзвичайних ситуацій та володіти професійними
компетенціями для забезпечення реалізації завдань з питань
цивільного захисту та знати:
основні завдання та структуру спеціалізованої служби цивільного
захисту до складу якої входять працівники;
обов’язки працівників, які входять до складу спеціалізованих
служб цивільного захисту;
порядок оповіщення, збору і приведення служби у готовність до
виконання завдань за призначенням;
матеріально-технічного оснащення служби та порядок отримання
майна, технічних засобів та обладнання;
правила використання і зберігання штатних технічних засобів,
засобів індивідуального захисту;
порядок і способи виконання заходів цивільного захисту при
проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з
ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі ситуацій, що виникли
внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;
порядок і способи виконання заходів цивільного захисту при
проведенні відновлювальних робіт у мирний час та в особливий період
та при здійсненні заходів щодо життєзабезпечення населення, яке
постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або
терористичних актів;
заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших
невідкладних робіт.
У
результаті
проходження
навчання
за
Програмою
рекомендується вміти:
запобігати створенню умов, що можуть привести до виникнення
надзвичайних ситуацій;
чітко діяти за сигналами оповіщення, практично виконувати
основні заходи за призначенням спеціалізованої служби цивільного
захисту та згідно із планами реагування на надзвичайні ситуації або
інструкціями щодо дій персоналу при загрозі або виникненні
надзвичайних ситуацій ;
виконувати функціональні обов’язки під час приведення служби у
готовність до виконання завдань за призначенням;
здійснювати заходи цивільного захисту у складі спеціалізованої
служби цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт в умовах виникнення надзвичайних
ситуацій;
вміло застосовувати засоби пожежогасіння, закріплену штатну
техніку, механізми, прилади та інше табельне майно, а також засоби
захисту під час проведення спеціальних, аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт;
виконувати правила особистої безпеки у процесі виконання
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
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Програма складається з двох розділів.
Перший розділ програми містить загальну тематику, яка
вивчається працівниками спеціалізованих служб цивільного захисту,
незалежно від покладених на них завдань.
Другий розділ програми – спеціальна тематика, що
відпрацьовується відповідно до завдань, які покладені на
спеціалізовані служби цивільного захисту .
За рішенням керівника підприємства, установи, організації
тематика може доповнюватись з урахуванням особливостей об’єкту та
термінами проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань.
Навчання працівників, що входять до складу спеціалізованих
служб цивільного захисту на підприємстві, в установі та організації
здійснюється шляхом:
курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп
і здійснюється в навчальних класах або на об’єктах навчальновиробничої бази підприємства, установи та організації;
індивідуального навчання, що передбачає вивчення теоретичного
матеріалу самостійно та у формі консультацій з керівниками
навчальних груп або іншими особами.
Навчальні групи комплектуються переважно з працівників, що
входять до складу спеціалізованих служб цивільного захисту.
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.
Терміни
проведення
занять
визначаються
керівником
підприємства, установи, організації.
Вивчення працівниками спеціалізованих служб тем занять
здійснюється щорічно протягом року.
Розподіл
тем
для
вивчення
визначається
керівником
підприємства, установи, організації.
Заняття з працівниками спеціалізованих служб проводять, як
правило, керівники спеціалізованих служб.
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
№
з/п
1
2

3

3.1.
3.2.
3.3.

3.1.

3.2.

3.1.

Розділ програми, найменування тем

Кількість
годин та
види занять

Розділ 1. Загальна складова
2
групове
Положення про спеціалізовану службу
1
заняття,
цивільного захисту
самостійне
Порядок переведення спеціалізованої служби
вивчення,
цивільного захисту до функціонування в умовах 1
консультація
надзвичайної ситуації та особливого періоду
Розділ 2. Профільна складова
5
групове
заняття,
Виконання заходів захисту населення і територій
самостійне
від надзвичайних ситуацій відповідно до
5
вивчення,
покладених на спеціалізовану службу
консультація
цивільного захисту завдань:
Для спеціалізованої служби енергетики
Порядок проведення аварійно-відновлювальних
2
робіт на пошкоджених об’єктах мережі
групове
електропостачання
заняття,
Забезпечення енергопостачання сил цивільного
самостійне
захисту
під
час
проведення
аварійно- 2 вивчення,
рятувальних та інших невідкладних робіт
консультація
Заходи безпеки при проведенні рятувальних та 1
інших невідкладних робіт
Для спеціалізованої служби із захисту сільськогосподарських
тварин і рослин
Проведення моніторингу та спеціальної розвідки
щодо стану забруднення радіоактивними та
небезпечними
хімічними
речовинами, 2
біологічними засобами сільськогосподарських
групове
угідь, продукції рослинництва, поверхневих вод,
заняття,
призначених для сільськогосподарських потреб
самостійне
вивчення,
Проведення робіт з ліквідації епізоотій та
консультація
епіфітотій,
здійснення
епізоотичного,
3
фітосанітарного і токсикологічного контролю під
час проведення робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
Для спеціалізованої інженерної служби
групове
Організація обстеження будівель, інженерних
заняття,
споруд та проведення інженерної розвідки при 1
самостійне
запобіганні та ліквідації наслідків надзвичайних
вивчення,
ситуацій
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3.2. Здійснення
заходів
інженерного
захисту 2 консультація
територій.
3.3. Використання інженерної техніки, що може бути 2
залучена для проведення аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт
Для спеціалізованої комунально-технічної служби
3.1. Проведення спеціальної розвідки при виникненні 1
надзвичайної ситуації
3.2. Проведення аварійно-рятувальних та інших 2
групове
невідкладних робіт на об’єктах комунальної
заняття,
сфери
самостійне
3.3. Використання спеціальної техніки, що може 2 вивчення,
консультація
бути залучена для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт на
об’єктах комунальної сфери
Для спеціалізованої служби матеріального забезпечення
3.1. Проведення спеціальної розвідки при виникненні 1
групове
надзвичайної ситуації
заняття,
3.2. Організація забезпечення та створення резерву 4 самостійне
вивчення,
матеріально-технічних засобів
консультація
Для медичної спеціалізованої служби
3.1. Організація медичного забезпечення
2
групове
заняття,
3.2. Здійснення
заходів
медичного
захисту 3
самостійне
населення
вивчення,
консультація
Для спеціалізованої служби зв’язку і оповіщення
3.1. Організація оповіщення про загрозу або
2
групове
виникнення надзвичайної ситуації
заняття,
3.2. Забезпечення функціонування об’єктових систем 3 самостійне
вивчення,
оповіщення про загрозу або виникнення
консультація
надзвичайних ситуацій
Для протипожежної спеціалізованої служби
3.1. Здійснення
організаційних
та
інженерно- 2
технічних заходів щодо підвищення рівня
протипожежного захисту об’єктів і територій
групове
3.2. Проведення першочергових (невідкладних) робіт 2
заняття,
в осередках пожеж, їх гасіння, а також під час
самостійне
виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха
вивчення,
3.3. Забезпечення
проведення
першочергових 1
консультація
(невідкладних) робіт в осередках пожеж, їх
гасіння
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3.1.
3.2.

3.1.

3.1.
3.2.

3.1.
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Для спеціалізованої служби торгівлі і харчування
Заходи щодо продовольчого та речового 3
групове
забезпечення під час виникнення надзвичайних
заняття,
ситуацій
самостійне
Забезпечення продовольством та речовим 2
вивчення,
майном під час виникнення надзвичайних
консультація
ситуацій
Для спеціалізованої технічної служби
Заходи технічного забезпечення при проведенні 5
групове
аварійно-рятувальних та інших невідкладних
заняття,
робіт
самостійне
вивчення,
консультація
Для спеціалізованої служби транспортного забезпечення
Заходи
транспортного
забезпечення
при 3
групове
проведенні аварійно-рятувальних та інших
заняття,
невідкладних робіт
самостійне
Забезпечення
заходів
транспортного 2
вивчення,
забезпечення
при
проведенні
аварійноконсультація
рятувальних та інших невідкладних робіт
Для спеціалізованої служби охорони публічного
(громадського) порядку
Охорона публічного (громадського) порядку при
групове
проведенні аварійно-рятувальних та інших
заняття,
невідкладних робіт.
самостійне
вивчення,
консультація
іспит,
тестування,
Перевірка знань
1
залік,
опитування
8

Разом
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3. ЗМІСТ ТЕМ ЗА РОЗДІЛАМИ ПРОГРАМИ
Розділ 1. Загальна складова
Тема 1. Положення про спеціалізовану службу цивільного
захисту.
основні завдання, структура,
технічні, матеріальні та інші
ресурси спеціалізованої служби цивільного захисту
Місце спеціалізованої служби у структурі територіальної
підсистеми (ланки територіальної підсистеми ) єдиної системи
цивільного захисту. Основні завдання служби у різних режимах її
діяльності (у режимі повсякденної діяльності, підвищеної готовності,
надзвичайної ситуації та надзвичайного стану). Структура, сили та
засоби спеціалізованої служби. Обов’язки працівників, що входять до
складу спеціалізованої служби цивільного захисту.
Тема 2. Порядок переведення спеціалізованої служби
цивільного захисту до функціонування в умовах надзвичайної
ситуації та особливого періоду.
Зміст заходів приведення спеціалізованої служби в готовність до
дій за призначенням. Порядок оповіщення та збору працівників, що
входять до складу спеціалізованої служби цивільного захисту. Порядок
приведення техніки, обладнання та інших ресурсів спеціалізованої
служби цивільного захисту у готовність до застосування. Підтримання
у готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання
завдань з цивільного захисту у мирний час та особливий період.
Взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту
функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються
до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Забезпечення
та
поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованої служби
цивільного захисту.
Розділ 2. Профільна складова
Тема 3. Виконання заходів захисту населення і територій від
надзвичайних
ситуацій
відповідно
до
покладених
на
спеціалізовану службу цивільного захисту завдань:
Для спеціалізованої служби енергетики
Тема 3.1. Порядок проведення аварійно-відновлювальних
робіт на пошкоджених об’єктах мережі електропостачання.
Характер і масштаб пливу уражаючих факторів стихійних лих,
аварій та катастроф на енергетичні та технологічні мережі. Можливий
характер руйнувань та пошкоджень. Зміст плану території (об’єкту) з
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відображенням усіх мереж, місць прокладки відновлюваних мереж,
напрямів руху від насосних станцій води, газу, пару і технологічних
продуктів тощо. Організація та проведення розвідки аварійновідновлюваних робіт на енергетичних мережах для визначення місць і
масштабу їх руйнувань та пошкоджень. Види и способи аварійних
робіт на системах електрозабезпечення. Основні способи екстреного
усунення аварій. Подача електроенергії в окремі райони і ділянки
вогнища ураження. Основні способи тимчасових відновних робіт.
Тема 3.2. Дії працівників служби щодо забезпечення
енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Мета проведення невідкладних робіт на комунальноенергетичних мережах - підтримання життєдіяльності на об'єктах, що
збереглися, швидке відновлення важливих об'єктів і споруд,
запобігання затопленню житлових і виробничих приміщень, підвалів і
сховищ, ділянок доріг, забезпечення водою. Використання автономних
джерел енергопостачання для енергозабезпечення рятувального
обладнання і засобів. Визначення порядку дій працівників служби
щодо енергозабезпечення органів управління і сил цивільного захисту.
Визначення порядку дій працівників служби під час використання
автономних джерел енергопостачання.
Тема 3.3. Заходи безпеки при проведенні рятувальних та
інших невідкладних робіт.
Заходи безпеки під час проведення розвідки аварійновідновлюваних робіт на енергетичних мережах. Заходи безпеки під час
проведення аварійних робіт на системах електрозабезпечення, на
мережах енергопостачання. Заходи безпеки під час використання
автономних джерел енергопостачання.
Для спеціалізованої служби із захисту сільськогосподарських
тварин і рослин
Тема 3.1. Проведення моніторингу та спеціальної розвідки
щодо стану забруднення радіоактивними та небезпечними
хімічними
речовинами,
біологічними
засобами
сільськогосподарських
угідь,
продукції
рослинництва,
поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських
потреб.
Поняття моніторингу території. Порядок проведення моніторингу
стану забруднення радіоактивними та небезпечними хімічними
речовинами, біологічними засобами сільськогосподарських угідь.
Порядок проведення моніторингу стану забруднення радіоактивними
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та небезпечними хімічними речовинами, біологічними засобами
продукції рослинництва. Порядок проведення моніторингу стану
забруднення радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами,
біологічними засобами поверхневих вод. Дії працівників служби під час
проведення моніторингу сільськогосподарських угідь, продукції
рослинництва,
поверхневих
вод,
призначених
для
сільськогосподарських потреб.
Тема 3.2. Проведення робіт з ліквідації епізоотій та
епіфітотій,
здійснення
епізоотичного,
фітосанітарного
і
токсикологічного контролю під час проведення робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
Здійснення ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів.
Здійснення контролю за безпечністю харчових продуктів і кормів під
час виникнення надзвичайних ситуацій, беруть участь у здійсненні
заходів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів та
сировини для їх виготовлення рослинного та тваринного походження.
Здійснення заходів щодо захисту джерел і систем водопостачання для
тварин від впливу небезпечних факторів ураження.
Здійснення заходів щодо спеціальної обробки територій,
приміщень, сільськогосподарських тварин і рослин, продукції
тваринництва та рослинництва. Підготовка сільськогосподарської та
спеціальної техніки для роботи на зараженій місцевості, спеціальної
обробки тварин і рослин, що заражені (уражені), знезаражені території,
приміщень, де зберігається продукція тваринництва та рослинництва.
Здійснення агрохімічного обстеження, ветеринарної діагностики,
лікування тварин, що заражені (уражені), знезаражують посіви,
пасовища і продукцію тваринництва та рослинництва. Організація
заходів із знищення зерна, продовольства, харчової сировини, фуражу
та інших матеріальних засобів, що не підлягають знезараженню, збір,
утилізація або знищення загиблих тварин і відходів тваринного
походження.
Забезпечення створення резерву спеціального майна і засобів
для захисту свійських тварин та сільськогосподарських рослин у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
Для спеціалізованої інженерної служби
Тема 3.1. Організація обстеження будівель, інженерних
споруд та проведення інженерної розвідки при запобіганні та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Організація обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і
транспортних комунікацій, здійснюють заходи щодо їх безпечної
експлуатації.
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Проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози
виникнення) надзвичайної ситуації, шляхів руху сил цивільного захисту
та маршрутів евакуації.
Тема 3.2. Здійснення заходів інженерного захисту територій.
Здійснення інженерного забезпечення сил цивільного захисту в
місцях їх розташування під час висування до зон надзвичайних
ситуацій, зон можливого ураження та на визначені об’єкти для
виконання робіт.
Організація
будівництва
протизсувних,
протиповеневих,
протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних
споруд спеціального призначення.
Визначення шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання
внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних
ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених
(зруйнованих) об’єктів.
Тема 3.3. Використання інженерної техніки, що може бути
залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт.
Комплексна механізація інженерних робіт в районі аварії,
катастрофи. Вимоги до техніки і обладнання інженерної служби.
Можливості засобів механізації інженерних робіт служби. Дії
працівників служби під час комплексного використання техніки і
обладнання.
Для спеціалізованої комунально-технічної служби
Тема 3.1. Проведення спеціальної розвідки при виникненні
надзвичайної ситуації.
Проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози
виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного
захисту та маршрутів евакуації.
Визначення шкоди, заподіяної об’єктам комунальної сфери і
нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних
ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а
також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів.
Тема 3.2. Проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери.
Організація заходів щодо підвищення стійкості комунальноенергетичних мереж та проведення невідкладних аварійновідновлювальних робіт на них та їх спорудах.
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Здійснення розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та
маршрутів евакуації. Здійснення посипання спеціальними сумішами
вулиць і доріг населених пунктів, а також очищення зливової
каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків,
систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів.
Організація підвезення (подачі) питної та технічної води у зони,
де здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків.
Тема 3.3. Використання спеціальної техніки, що може бути
залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери.
Комплексна механізація аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери. Вимоги до
спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах комунальної
сфери. Можливості засобів механізації та спеціальної техніки
комунально-технічної спеціалізованої служби. Дії працівників служби
під час комплексного використання техніки і обладнання.
Для спеціалізованої служби матеріального забезпечення
Тема 3.1. Проведення спеціальної розвідки при виникненні
надзвичайної ситуації.
Проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози
виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного
захисту та маршрутів евакуації.
Визначення потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а
також життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.
Тема 3.2. Організація забезпечення та створення резерву
матеріально-технічних засобів.
Заходи щодо створення резерву матеріально-технічних засобів,
пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на
надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період.
Забезпечення органів управління і сил цивільного захисту
запасами сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів
для проведення першочергових робіт під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
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Для медичної спеціалізованої служби
Тема. 3.1.Організація медичного забезпечення.
Збір та аналіз даних про медичну і санітарно-епідемічну
обстановку. Прогнозування розвитку медичної і санітарно-епідемічної
обстановки у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках
ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях
тимчасового розміщення евакуйованого населення. Збір та аналіз
даних щодо заходів з медичного забезпечення під час ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.
Забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими
засобами, виробами медичного призначення, профілактичними
засобами, препаратами крові тощо. Створення резерву лікарських
засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів
під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Організація та проведення навчання немедичних працівників
методам та навичкам надання домедичної допомоги у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.
Тема 3.2. Здійснення заходів медичного захисту населення.
Надання медичної допомоги постраждалим у разі виникнення
надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного
захисту. Здійснення медичного сортування поранених.
Організація евакуації постраждалих у разі виникнення
надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням
медичних показань. Організація роботи закладів охорони здоров’я під
час прийому великої кількості поранених та постраждалих у разі
виникнення надзвичайних ситуацій. Ізоляція інфекційних хворих і
контамінованих осіб, проведення їх санітарної обробки і
деконтамінації. Організація та здійснення медичних профілактичних
заходів серед населення та особового складу підрозділів цивільного
захисту.
Для спеціалізованої служби зв’язку і оповіщення
Тема 3.1. Організація оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайної ситуації.
Організація заходів щодо забезпечення стійкого функціонування
технічних
засобів
автоматизованих
систем
централізованого
оповіщення відповідного рівня.
Здійснення оповіщення про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів
рад, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні
ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні
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ураження, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху
формі.
Тема 3.2. Забезпечення функціонування об’єктових систем
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
Забезпечення зв’язком органів управління і сил цивільного
захисту в умовах надзвичайних ситуацій.
Забезпечення зв’язком сил цивільного захисту під час
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Забезпечення та організація функціонування на об’єктах з
масовим перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та
електронних інформаційних табло для висвітлення інформації з
питань цивільного захисту.
Організація і проведення аварійно-відновлювальних робіт на
пошкоджених технічних засобах оповіщення. Визначення шкоди,
заподіяної технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення
надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, необхідних
для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а
також повного відновлення пошкоджених технічних засобів
оповіщення.
Для протипожежної спеціалізованої служби
Тема 3.1. Здійснення організаційних та інженерно-технічних
заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів
і територій.
Зміст пожежно-профілактичних та інженерно-технічних заходів,
які здійснюються на об’єкті, обсяги і порядок їх проведення.
Планування та здійснення організаційних та інженерно-технічних
заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і
територій. Практичне виконання пожежно-профілактичних заходів.
Тема 3.2. Проведення першочергових (невідкладних) робіт в
осередках пожеж, їх гасіння, а також під час виникнення аварій,
катастроф, стихійного лиха.
Проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози
виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного
захисту та маршрутів евакуації.
Вихідні дані для розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж на
різних об’єктах.
Прийоми гасіння пожеж на поверхах, у підвалах, будинках
підвищеної поверховості тощо. Особливості гасіння пожеж у
житловому будинку, навчальному закладі на підприємстві. Обладнання
для евакуації людей, у тому числі хворих, поранених з палаючих
поверхів, підвалів, завалів тощо. Прийоми евакуації.
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Особливості гасіння, прийоми і способи локалізації та гасіння
лісових, торф’яних і степових пожеж. Особливості гасіння пожеж в
ускладнених умовах (у спеку, при сильному вітрі, вночі тощо).
Заходи безпеки при гасінні пожеж.
Тема
3.3.
Забезпечення
проведення
першочергових
(невідкладних) робіт в осередках пожеж, їх гасіння.
Забезпечення органів управління і сил протипожежної служби
необхідними матеріально-технічними засобами для запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі
виникнення таких ситуацій.
Визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Для спеціалізованої служби торгівлі і харчування
Тема 3.1. Заходи щодо продовольчого та
речового
забезпечення під час виникнення надзвичайних ситуацій.
Визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і
життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних
ситуацій.
Заходи щодо захисту продовольства і промислових товарів
першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій.
Тема 3.2. Забезпечення
продовольством
та
речовим
майном під час виникнення надзвичайних ситуацій.
Створення запасів продуктів харчування та непродовольчих
товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
Забезпечення продовольством і промисловими товарами першої
необхідності особовий склад сил цивільного захисту під час
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а
також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Закладення продовольства до захисних споруд цивільного
захисту та на пункти управління.
Забезпечення речовим майном пункти санітарної обробки людей.
Для спеціалізованої технічної служби
Тема 3.1. Заходи технічного забезпечення при проведенні
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для
технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт.
16

Організація ремонту техніки, механізмів, приладів та інших
технічних засобів, що вийшли з ладу під час здійснення заходів з
цивільного захисту.
Здійснення евакуації пошкодженої та несправної техніки до
збірних пунктів пошкоджених машин та ремонтних підприємств.
Організація постачання запасних частин і ремонтних матеріалів
до ремонтних підприємств.
Для спеціалізованої служби транспортного забезпечення
Тема 3.1.Заходи транспортного забезпечення при проведенні
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього
господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії,
катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного
характеру, під час ліквідації їх наслідків.
Здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення
надзвичайних ситуацій на транспорті.
Перевезення згідно з планами реагування на надзвичайні
ситуації та планами цивільного захисту на особливий період,
перевезення під час проведення заходів з евакуації населення,
підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних
цінностей. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним,
залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом у зонах (із
зон) виникнення надзвичайних ситуацій.
Здійснення заходів з підготовки транспорту до сталого
функціонування в особливий період.
Тема 3.2. Забезпечення заходів транспортного забезпечення
при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт.
Визначення шкоди, заподіяної здоров’ю людей та суб’єктам
господарювання у разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у
матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення
функціонування транспортних засобів і комунікацій.
Організація забезпечення транспортних засобів, що залучаються
до виконання завдань з цивільного захисту, пально-мастильними
матеріалами.
Організація ведення обліку техніки і майна, що може залучатися
для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за
напрямами діяльності служби.
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Для спеціалізованої служби охорони публічного (громадського)
порядку
Тема 3.1. Охорона публічного (громадського) порядку при
проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Забезпечення повідомлення та інформування місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадських
об’єднань про небезпечні події та надзвичайні ситуації.
Забезпечення громадського порядку, безпеки дорожнього руху в
зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що
залишилося без нагляду в таких зонах.
Участь
спеціалізованої
служби
охорони
публічного
(громадського) порядку в організації органами виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць,
небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення.
Участь
спеціалізованої
служби
охорони
публічного
(громадського) порядку у здійсненні карантинних заходів під час
епідемій та епізоотій.
Визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для
здійснення заходів з охорони громадського порядку.
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