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І. Загальні положення 

 

1.1. Положення про штаб цивільного захисту Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу (далі – 

Положення) розроблено на підставі Кодексу цивільного захисту України, 

відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 

26.06.2013 № 444 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 26 липня 

2018 року № 592), «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції 

формувань цивільного захисту» від 09.10.2013 № 787, «Про затвердження 

Положення про Єдину державну систему цивільного захисту» від 09.01.2014 

№11, наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Типового положення про підрозділи з питань цивільного захисту суб’єкта 

господарювання» від 20.01. 2017 № 325 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 16 травня 2017 року за № 626/30494), наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Положення про функціональну підсистему 

навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних 

ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 

цивільного захисту» від 21.11.2016 № 1400 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 14 грудня 2016 року за № 1623/29753). 

1.2. Положення визначає організаційні засади, штатно-посадову структуру, 

завдання та порядок діяльності штабу цивільного захисту Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу (далі 

– заклад освіти чи коледж) в режимах функціонування єдиної державної системи 

цивільного захисту.  

1.3. Наведені нижче терміни та прийняті скорочення у цьому Положенні 

вживаються в наступному значенні:  

цивільний захист (ЦЗ) – це функція держави, спрямована на захист 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 

наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період;  

надзвичайна ситуація (НС) – обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 

пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням 

засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) 

до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості 

загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 

неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження 

на ній господарської діяльності;  

єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) – сукупність 

органів управління, сил і засобів центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, які реалізують державну політику у 

сфері цивільного захисту;  

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30494.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30494.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30494.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30494.html


3 
 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - комплекс правових, 

соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та 

природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, 

експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою 

недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її 

можливих наслідків; 

реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків - 

скоординовані дії суб’єктів забезпечення цивільного захисту, що здійснюються 

відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, уточнених в умовах 

конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації, і полягають в організації робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, припинення дії або впливу 

небезпечних факторів, викликаних нею, рятування населення і майна, локалізації 

зони надзвичайної ситуації, а також ліквідації або мінімізації її наслідків, які 

становлять загрозу життю або здоров’ю населення, заподіяння шкоди території, 

навколишньому природному середовищу або майну; 

сили цивільного захисту - аварійно-рятувальні формування, 

спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

надзвичайних ситуацій; 

об'єктова ланка функціональної підсистеми «Освіта і наука України» 

Єдиної державної системи цивільного захисту (об'єктова ланка) – сукупність 

органів управління з питань цивільного захисту, сил та засобів служб і 

структурних підрозділів закладу освіти, призначених для вирішення завдань 

захисту працівників, студентів та об'єктів коледжу від надзвичайних ситуацій;  

штаб цивільного захисту – постійний орган управління об'єктового 

формування суб’єкту господарювання; 

комісія з питань надзвичайних ситуацій – координуючий орган 

управління об'єктового формування суб’єкту господарювання; 

комісія з питань евакуації (евакуаційна комісія) – орган управління з 

питань планування і проведення заходів з евакуації об'єктового формування 

суб’єкту господарювання; 

формування цивільного захисту – позаштатні формування (команди, 

відділення, дружини, групи, ланки, пости), оснащені спеціальною технікою і 

майном, та підготовлені до дій у надзвичайних ситуаціях;  

служби цивільного захисту – спеціалізовані служби, створені для 

забезпечення заходів цивільного захисту та проведення спеціальних робіт;  

безпека життєдіяльності людини (БЖДЛ) – характеристика умов 

існування людини у певному місці її перебування, що відображає 

збалансованість між діями чинників, які загрожують життю людини та чинників, 

які запобігають негативним наслідкам дій таких загроз. 

1.4. З метою організації заходів цивільного захисту суб’єктом 

господарювання, віднесеним до відповідної категорії цивільного захисту, його 
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керівником утворюється штаб цивільного захисту (підрозділ з питань цивільного 

захисту), який є самостійним структурним органом суб’єкта господарювання, а 

у випадках, передбачених Кодексом цивільного захисту України призначається 

особа з питань цивільного захисту (далі - штаб цивільного захисту). 

1.5. Штаб цивільного захисту підпорядкований та підзвітний 

безпосередньо керівникові суб’єкта господарювання (закладу освіти). 

1.6. Штаб цивільного захисту є об’єктовим постійно діючим органом 

управління цивільного захисту, до повноважень якого належать питання 

організації, здійснення контролю заходів цивільного захисту. 

Штаб цивільного захисту у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та керівника суб’єкта господарювання, а також 

цим Положенням. 

1.7. Вид штабу цивільного захисту (служба, відділ, група, сектор, інший 

структурний підрозділ) визначається керівником суб’єкта господарювання 

(закладу освіти) з урахуванням характеру та обсягу роботи. 

 

ІІ. Організація роботи штабу цивільного захисту в режимах 

функціонування об’єктового формування суб’єкту господарювання 
 

2.1. Постійним органом управління об’єктового формування суб’єкту 

господарювання є штаб цивільного захисту.  

2.2. У режимі повсякденної діяльності штаб цивільного захисту діє у 

відповідності з Планом основних заходів підготовки цивільного захисту закладу 

освіти, інструкціями посадових осіб та цим Положенням.  

2.3. Очолює штаб цивільного захисту - начальник штабу, який 

призначається наказом директора закладу освіти. 

2.4. До складу штабу цивільного захисту входять:  

начальник штабу цивільного захисту;  

інші посадові особи - за рішенням керівника цивільного захисту закладу 

освіти – директора коледжу, за потребою.  

2.5. Основними завданнями штабу цивільного захисту є: 

організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах 

суб’єкта господарювання, спрямованих на захист працівників, здобувачів освіти, 

майна і територій від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення 

та забезпечення сталого функціонування суб’єкта господарювання в умовах 

надзвичайної ситуації і в особливий період; 

забезпечення виконання завдань, створених суб’єктом господарювання, 

органами управління і силами цивільного захисту (структурними підрозділами 

об’єктового формування закладу освіти) та підтримання їх готовності до дій за 

призначенням; 

забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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2.6. Штаб цивільного захисту відповідно до покладених завдань: 

забезпечує виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єкті 

суб’єкта господарювання; 

надає пропозиції, організовує та контролює виконання заходів із 

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, 

утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту; 

здійснює облік та веде документацію з утримання захисних споруд 

цивільного захисту, які перебувають на балансі (утриманні), організовує 

утримання їх та забезпечує готовність цих споруд до укриття людей у разі 

виникнення надзвичайної ситуації; 

організовує забезпечення працівників та здобувачів освіти суб’єкта 

господарювання засобами індивідуального захисту органів дихання та засобами 

колективного захисту; 

організовує взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування щодо участі в забезпеченні засобами індивідуального 

захисту органів дихання непрацюючого населення, яке проживає в 

прогнозованій зоні небезпечного забруднення цього суб’єкта господарювання, в 

тому числі надання посильної допомоги у забезпечені засобами індивідуального 

захисту здобувачів освіти (студентів, практикантів, слухачів); 

забезпечує розміщення інформації (наочної агітації) про заходи безпеки та 

відповідну поведінку працівників, здобувачів освіти і населення, яке проживає в 

зонах можливого ураження, у разі виникнення аварії на об’єктах, що 

потрапляють в зону ураження суб’єкта господарювання (закладу освіти); 

організовує створення і забезпечення функціонування спеціальних, 

локальних (за їх наявності) і об’єктових систем оповіщення; 

організовує виконання заходів щодо впровадження інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту, що зменшують ступінь ризику виникнення аварій, 

пожеж та вибухів на об’єктах суб’єкта господарювання; 

здійснює планування і забезпечує контроль за підготовкою та проведенням 

під час виникнення надзвичайних ситуацій заходів з евакуації працівників, 

здобувачів освіти та майна суб’єкта господарювання; 

організовує та забезпечує проведення з працівниками індивідуального і 

курсового навчання за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, 

а також інструктажів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки; 

організовує та забезпечує проведення із здобувачами освіти курсового 

навчання за програмами: «Захист України» (розділ – «Основи цивільного 

захисту»); «Безпека життєдіяльності з основами охорони праці в умовах 

інклюзії»; «Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі»; «Охорона праці 

в галузі» з метою підготовки студентів до дій у надзвичайних ситуаціях, а також 

проведення інструктажів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки; 
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є робочим органом комісії з питань надзвичайних ситуацій суб’єкта 

господарювання (закладу освіти), забезпечує підготовку та контроль за 

виконанням її рішень; 

розробляє проекти наказів керівника суб’єкта господарювання (закладу 

освіти) щодо організації та реалізації заходів цивільного захисту; 

розробляє план реагування на надзвичайні ситуації суб’єкта 

господарювання (закладу освіти); 

розробляє план цивільного захисту суб’єкта господарювання (закладу 

освіти) на особливий період, який продовжує роботу у воєнний час та який 

віднесено до категорії з цивільного захисту; 

організовує розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на 

об’єктах, які належать до сфери управління суб’єкта господарювання (закладу 

освіти); 

організовує розроблення проекту плану основних заходів цивільного 

захисту суб’єкта господарювання (закладу освіти) на рік; 

розробляє план-графік проведення спеціальних об’єктових тренувань з 

питань цивільного захисту, пожежної безпеки і організовує їх виконання та 

звітує за результатами проведених тренувань; 

організовує та контролює проходження посадовими особами суб’єкта 

господарювання (закладу освіти) навчання з питань цивільного захисту, 

пожежної безпеки; 

готує звітні документи з питань цивільного захисту; 

здійснює супровід посадових осіб органів державного нагляду з метою 

перевірки готовності підрозділів об’єктового формування суб’єкту 

господарювання (закладу освіти) цивільного захисту для проведення робіт за 

призначенням; 

організовує та забезпечує виконання вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, а також надає пропозиції щодо виконання 

вимог приписів, постанов та розпоряджень ДСНС України та її територіальних 

органів; 

організовує проведення ідентифікації об’єктів з питань пожежної 

небезпеки суб’єкта господарювання (закладу освіти); 

організовує заходи з декларування безпеки об’єктів з питань пожежної 

небезпеки суб’єкта господарювання (закладу освіти); 

надає пропозиції та контролює виконання заходів щодо впровадження 

автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети 

автоматики суб’єкта господарювання (закладу освіти); 

організовує та контролює утримання у справному стані засобів цивільного 

та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням; 

забезпечує своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів 

цивільного захисту про стан та виконання заходів цивільного захисту суб’єктом 

господарювання (закладом освіти); 

надає пропозиції керівнику суб’єкта господарювання (закладу освіти) 

щодо: 
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створення підрозділів об’єктового формування цивільного захисту, 

необхідних для їх функціонування та забезпечення готовності до дій за 

призначенням матеріально-технічної бази; 

планування матеріальних та фінансових витрат для виконання заходів 

цивільного захисту, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій на об’єктах суб’єкта господарювання (закладу освіти); 

створення, накопичення, порядку зберігання і використання об’єктових 

матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

розроблення заходів забезпечення цивільного захисту, впровадження 

досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання; 

розроблення інструкцій та проектів наказів з питань цивільного захисту, 

здійснення постійного контролю за їх виконанням;  

забезпечує виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-

правовими актами. 

2.7. Штаб цивільного захисту має право: 

одержувати від інших підрозділів суб’єкта господарювання (закладу 

освіти) інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; 

заслуховувати інформацію керівників інших структурних підрозділів та 

окремих фахівців суб’єкта господарювання (закладу освіти), керівників 

структурних підрозділів (служб, відділів, відділень, ланок, груп, постів тощо) 

про стан виконання завдань і заходів з питань захисту персоналу і здобувачів 

освіти від надзвичайних ситуацій, реагування на надзвичайні ситуації та 

ліквідації їх наслідків, готовності до дій у разі загрози або виникнення аварії чи 

надзвичайної ситуації; 

залучати за погодженням з керівником суб’єкту господарювання (закладу 

освіти) фахівців інших підрозділів та їх керівників до участі в розробленні 

заходів цивільного захисту; 

ініціювати проведення нарад та створення робочих груп для 

відпрацювання питань цивільного захисту; 

здійснювати за дорученням керівництва представництво суб’єкта 

господарювання (закладу освіти) в нарадах і робочих групах місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій. 

2.8. Штаб цивільного захисту під час виконання покладених на нього 

завдань взаємодіє з іншими підрозділами суб’єкта господарювання (закладу 

освіти), а також з іншими підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форм власності і підпорядкування з питань цивільного захисту. 

Під час виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня на базі штабу 

цивільного захисту створюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
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2.9. Штаб цивільного захисту очолює керівник (начальник штабу), який 

призначається на посаду і звільняється з посади керівником суб’єкта 

господарювання (закладу освіти) згідно із законодавством. 

Керівник (начальник штабу) повинен мати повну вищу освіту та стаж 

роботи у сфері цивільного захисту не менше 2-х років. 

2.10. Керівник (начальник штабу) закладу освіти: 

здійснює керівництво діяльністю штабу, відповідає за виконання 

покладених на штаб завдань та прийняті ним рішення; 

організовує діяльність штабу, спрямовану на розроблення і здійснення 

заходів щодо захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

розробляє проекти наказів керівника суб’єкта господарювання (закладу 

освіти) з питань організації та виконання заходів цивільного захисту; 

формує проекти планів у сфері цивільного захисту на мирний час та 

особливий період суб’єкта господарювання (закладу освіти); 

контролює в межах компетенції виконання наказів з питань цивільного 

захисту працівниками суб’єкта господарювання (закладу освіти); 

визначає та затверджує функціональні обов’язки працівників штабу (за їх 

наявності); 

готує пропозиції в межах компетенції до проектів наказів керівника 

суб’єкта господарювання (закладу освіти); 

уносить у встановленому порядку пропозиції щодо обмеження, а в разі 

потреби - припинення роботи суб’єкта господарювання (закладу освіти), 

окремих підрозділів, експлуатації будівель, споруд та робочих місць працівників 

до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних 

ситуацій або загрожують життю та здоров’ю персоналу і здобувачам освіти; 

ініціює проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать 

до компетенції штабу цивільного захисту. 

 

ІІІ. Заключна частина 

 

3.1. Працівники штабу цивільного захисту утримуються за рахунок коштів 

суб’єкта господарювання (коледжу). 

3.2. Фінансування заходів штабу цивільного захисту у режимах діяльності 

об'єктового формування суб’єкту господарювання (закладу освіти) здійснюється 

за рахунок коледжу.  

3.3. У разі необхідності залучення матеріальних та фінансових ресурсів для 

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, штаб цивільного захисту 

спільно з  комісією з питань надзвичайних ситуацій коледжу порушують питання 

про залучення резервів функціональної і територіальної підсистем єдиної 

державної системи цивільного захисту. 

 

 

Начальник штабу цивільного захисту, 

викладач                                                                                    О. Л. Складанівський 
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