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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
 

ПРОГРАМА 
спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих 

служб і формувань цивільного захисту 
(варіант) 

 
І. Загальні положення 

 
1.1. Програма спеціальної підготовки працівників, що входять до складу 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту (далі - Програма) 
розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України та постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження 
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» з 
метою встановлення рекомендованого змісту різних форм навчання, а також 
навчального часу на їх проведення. 

Програма рекомендується для використання суб'єктами господарювання 
при розробці власних програм спеціальної підготовки працівників, що входять 
до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. 

1.2. В процесі вивчення Програми рекомендується: 
 ознайомлення працівників, які входять до спеціалізованих служб і 

формувань цивільного захисту із завданнями та особливостями організації 
заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації та їх 
обов’язками; 
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 ознайомлення з навичками користування та матеріальною частиною 
техніки, приладів і табельного майна служб і формувань;  

 набуття практичних вмінь щодо користування засобами індивідуального 
та колективного захисту;  

 вивчення порядку приведення формувань цивільного захисту у 
готовність;  

 вивчення алгоритму організації проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт; 

 оволодіння навичками з надання домедичної допомоги постраждалим в 
осередках ураження. 

 
ІІ. Орієнтовний обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою. 

 
2.1. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується 

знати: 
 основні заходи цивільного захисту та його організаційну структуру на 

рівні суб’єкту господарювання; 
 розпорядчий акт про утворення об’єктових спеціалізованих служб 

(формувань)  цивільного захисту; 
 положення про  спеціалізовану службу (формування) цивільного захисту; 
 умови виконання працівниками, що входять  до складу формувань 

цивільного захисту, покладених на них обов’язків а також порядку їх заохочення; 
 організаційну структуру та функціональне призначення  служби, 

формування, свої особисті функціональні обов’язки у складі цих структур;  
 план приведення формування цивільного захисту у готовність до дій за 

призначенням; 
 табель  оснащення формування цивільного захисту технікою і майном;  
 порядок взаємодії служб і формувань при виконанні завдань; 
 призначення, технічні дані, можливості, порядок підготовки до роботи 

механізмів, приладів та інших технічних засобів, а також засобів захисту, які є на 
оснащенні, служби, формування; 

 виробничі та технологічні особливості свого суб’єкту господарювання і 
характер можливих рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації 
наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, ураження, терористичного акту; 

 штатні засоби зв’язку; 
 можливі фактори ураження при надзвичайних ситуаціях техногенного, 

природного, воєнного характеру та терористичних проявів; 
 заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт; 
 прийоми надання  домедичної допомоги постраждалим в осередках 

ураження. 
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2.2. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується 
вміти: 

 проводити рятувальні та інші невідкладні роботи під час ліквідації 
наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, ураження, терористичного акту; 

 користуватись засобами зв’язку та діяти за сигналами оповіщення; 
 використовувати за призначенням засоби індивідуального захисту, 

прилади хімічної та радіаційної розвідки, спостереження і контролю;  
 застосовувати закріплену штатну техніку, механізми, прилади та інше 

табельне майно, а також засоби захисту під час проведення рятувальних та 
інших невідкладних робіт; 

 проводити часткову, повну санітарну обробку людей, дезактивацію, 
дегазацію та знезараження території, споруд, техніки, одягу, території, майна та 
особистих речей; 

 надавати домедичну допомогу постраждалим в осередках ураження.; 
 виконувати правила особистої безпеки у процесі виконання завдань, що 

виконує служба, формування. 
 
2.3. За підсумками навчання за Програмою рекомендується формування 

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

 
ІІІ. Орієнтовний розподіл навчального часу за розділами програми та 

формами навчання 
 

3.1 Спеціальна підготовка працівників, що входять до складу 
спеціалізованих служб цивільного захисту 

 
Форма навчання, години 

№ 
з/п Назви тем занять  курсове 

навчання 

індивідуаль
не 

навчання 

спеціаль
ні 

об’єктові 
тренуван

ня 
1 2 3 4 5 

Загальна  складова* 
ЗС 1 

 
 
 

Завданнями та особливості організації 
заходів цивільного захисту на суб'єкті 
господарювання. План реагування на НС. 
 

1 1 

 
- 

 ЗС 2 
Правила користування засобами 
індивідуального захисту.  1   

- 
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*Загальна  складова – для всіх служб, що можуть бути утворені. 

** Змістовне наповнення тем профільної складової відповідає призначенню кожної конкретної 
служби, що можуть бути утворені на суб'єкті господарювання: енергетики, захисту 
сільськогосподарських тварин і рослин, інженерної, комунально-технічнічної, матеріального 
забезпечення, медичної, зв’язку і оповіщення, протипожежної, торгівлі та харчування, 
технічної, транспортного забезпечення, охорони громадського порядку. 

 
3.2 Спеціальна підготовка працівників, що входять до складу формувань 

цивільного захисту 
 

1 2 3 4 5 

 ЗС 3 
Надання домедичної допомоги 
постраждалим в осередках  ураження. 1   

Усього  3 1 — 
Профільна складова** 

 ПС 1 
Положення про  спеціалізовану службу 
цивільного захисту. Обов’язки працівників 
що входять до складу спеціалізованої 
служби. 

1  

 

ПС 2 Техніка та майно, якими укомплектована 
служба, порядок використання його  за 
призначенням. 

1 - 
 

 
ПС 3 

 

Організація забезпечення та проведення 
службою спеціальних робіт і заходів з 
цивільного захисту. Порядок  взаємодії 
служб і формувань  цивільного захисту при 
виконанні покладених на них завдань 

2 - 

 

 Спеціальне об’єктове тренування 
спеціалізованих служб і формувань 
цивільного захисту 

— — до 8 

 Усього 4  до 8 
 Разом 7 1 до 8 

Форма навчання, години 
№ 
з/п Назви тем занять  курсове 

навчання 

індивідуаль
не 

навчання 

спеціальне 
об’єктове 

тренування 
1 2 3 4 5 

Загальна  складова* 
ЗС 1 Завданнями та особливості організації 

заходів цивільного захисту на суб'єкті 
господарювання. План реагування на НС 

1 1 
 
- 
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*Загальна складова – для всіх формувань, що можуть бути утворені на суб'єкті 
господарювання. 
**Змістовне наповнення тем профільної складової відповідає призначенню кожного 
конкретного формування, які можуть бути утворені на суб'єкті господарювання: рятувальні, 
аварійно-відновлювальні, аварійно-технічні, пожежні, інженерні, медичні, транспортні, 
ремонтні, радіаційного і хімічного спостереження, санітарної обробки людей, спеціальної 
обробки майна, одягу та транспорту, матеріально-технічного та продовольчого забезпечення, 
зв’язку,  захисту сільськогосподарських тварин та рослин, обслуговування захисних споруд 
цивільного захисту  та інші. 

 
IV. Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем за розділами 

програми 
4.1 Загальна складова 
ЗС-1 Завдання та особливості організації заходів цивільного захисту на 

суб'єкті господарювання. План реагування на НС. 
Завдання і обов'язки суб'єктів господарювання у сфері цивільного захисту. 

Організаційна структура управління цивільним захистом підприємства, 

1 2 3 4 5 

 ЗС 2 
Правила користування засобами 
індивідуального захисту.  1   

- 

 ЗС 3 
Надання домедичної допомоги 
постраждалим в осередках  ураження. 1   

Усього  3 1 — 
Профільна складова** 

ПС- 4 
Положення про формування цивільного 
захисту. Умови виконання працівниками, 
що входять  до складу формувань 
покладених на них обов’язків. План 
приведення формування у готовність. 

1 - 

 

ПС 5 Табель оснащення формування цивільного 
захисту технікою і майном. Порядок 
використання техніки і майна формування  
за призначенням. 

1 - 

 

ПС 6 Порядок проведення робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій та 
аварійно-відновлювальних робіт. 

2 - 
 

 Спеціальне об’єктове тренування 
спеціалізованих служб і формувань 
цивільного захисту 

— — до 8 

 Усього 4 — до 8 
 Разом 7 1 до 8 
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установи, організації. Об’єктовий план реагування на НС. 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 
НС, місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення 
необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів, координації дій з 
населенням та заходів безпеки в зоні НС. 

ЗС-2 Правила користування засобами індивідуального захисту. 
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. 

ЗС-3 Надання домедичної допомоги постраждалим в осередках 
ураження. 

Проведення первинного огляду потерпілого. Надання домедичної 
допомоги постраждалим у НС. Невідкладна та перша допомога при отруєннях 
чадним газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними хімічними речовинами. 
Способи зупинки кровотеч. Правила надання домедичної допомоги при хімічних 
ураженнях, хімічних і термічних опіках тощо. Перша допомога при переломах. 
Прийоми та способи іммобілізації із застосуванням табельних або підручних 
засобів. Способи і правила транспортування потерпілих. Дотримання  
протиепідемічних заходів, порядок проведення дезінфекції. 

 
 
4.2 Профільна складова спеціальної підготовки працівників, що входять до 

складу спеціалізованих служб цивільного захисту 
ПС-1 Положення про  спеціалізовану службу цивільного захисту. 

Обов’язки працівників що входять до складу спеціалізованої служби 
Вимоги нормативно – правових документів щодо утворення і діяльності 

спеціалізованих служб цивільного захисту. Види спеціалізованих служб 
цивільного захисту. Основними завданнями спеціалізованих служб.  Положення 
про спеціалізовану службу цивільного захисту суб'єкту господарювання. 
Організаційна структура спеціалізованої служби. Орган управління служби. 
Функціональні обов’язки особового складу служби.  Функціонування та 
залучення спеціалізованої служби для проведення спеціальних робіт і заходів з 
цивільного захисту та їх забезпечення у режимах повсякденного 
функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного 
стану.  
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ПС-2 Техніка та майно, якими укомплектована служба, порядок 
використання його за призначенням. 

Призначення, основні характеристики та можливості штатної техніки, 
приладів та майна спеціалізованої служби. Порядок приведення техніки та 
обладнання служби у готовність до застосування. Фінансове забезпечення 
діяльності  служби. Порядок визначення (проведення розрахунків) необхідної 
кількості запасів матеріальних засобів для забезпечення та проведення службою 
спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту. 

ПС-3 Організація забезпечення та проведення службою спеціальних 
робіт і заходів з цивільного захисту. Порядок взаємодії служб і формувань 
цивільного захисту при виконанні покладених на них завдань. 

Організація і управління діями служби у разі виникнення НС. Керівництво 
службою під час проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та 
їх забезпечення на суб’єктах господарювання. Порядок роботи служби при зборі 
даних про обстановку, аналізі і оцінці обстановки, підготовці висновків і 
пропозицій до рішення на організацію роботи служби, прийнятті (уточненні) 
рішення і доведення завдань до виконавців, забезпеченні дій особового 
складу. Організація та здійснення взаємодії служби з іншими службами і 
формуваннями  цивільного захисту у різних режимах функціонування ланки 
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ. 

 
Варіанти  тематичного наповнення профільної складової ПС-3  для 

формувань цивільного захисту 
 

Для енергослужби: 
 організація і проведення аварійно-відновлювальних робіт на 

пошкоджених об’єктах мережі електропостачання; 
 забезпечення енергопостачання сил цивільного захисту під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з 
використанням автономних джерел енергопостачання (у разі їх наявності); 

 визначення шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання паливно-
енергетичного комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потреби 
в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт, а також повного відновлення їх функціонування. 

Для служби із захисту сільськогосподарських тварин і рослин: 
 проведення моніторингу стану забруднення радіоактивними та 

небезпечними хімічними речовинами, біологічними засобами 
сільськогосподарських угідь, продукції рослинництва, поверхневих вод, 
призначених для сільськогосподарських потреб; 
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 проведення спеціальної розвідку в місцях виникнення (загрози 
виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та 
маршрутів евакуації; 

 проведення робіт з ліквідації епізоотій та епіфітотій, здійснення 
епізоотичного, фітосанітарного і токсикологічного контролю під час проведення 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

 здійснення відповідно до компетенції контролю за безпечністю харчових 
продуктів і кормів під час виникнення надзвичайних ситуацій, прийняття участі 
у здійсненні заходів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів 
рослинного та тваринного походження та сировини для їх виготовлення; 

 участь у здійсненні заходів щодо спеціальної обробки територій, 
приміщень, сільськогосподарських тварин і рослин, продукції тваринництва та 
рослинництва; 

 здійснення ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів; 
 участь у здійсненні заходів щодо збору, утилізації або знищенню 

загиблих тварин і відходів тваринного походження. 
Для інженерної служби: 
 проведення розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) 

надзвичайної ситуації, визначення шляхів руху сил цивільного захисту та 
маршрутів евакуації; 

 організація будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, 
протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального 
призначення; 

 організація обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і 
транспортних комунікацій, здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації; 

 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; 

 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. 

Для комунально-технічної служби: 
 проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози 

виникнення) надзвичайних ситуацій, визначення 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 
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інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених 
(зруйнованих) об’єктів; 

 здійснення розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів 
евакуації; 

 організація підвезення (подачі) питної та технічної води у зони, де 
здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків. 

Для служби матеріального забезпечення: 
 проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози 

виникнення) надзвичайних ситуацій, визначення шляхів руху сил цивільного 
захисту та маршрутів евакуації; 

 створення резерву матеріально-технічних засобів, пально-мастильних 
матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та 
особливий період; 

 організація забезпечення органів управління і сил цивільного захисту 
запасами сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для 
проведення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій; 

 визначення потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також життєзабезпечення 
постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Для медичної служби: 
 організація медичного забезпечення, надання медичної допомоги 

постраждалим та особовому складу підрозділів цивільного захисту у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій; 

 організація взаємодії сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені 
для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

 надання екстреної медичної допомоги пораненим та постраждалим у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення медичного сортування 
поранених; 

 організація евакуації постраждалих у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань; 

 здійснення медичних профілактичних заходів серед населення та 
особового складу підрозділів цивільного захисту; 

Для служби зв’язку і оповіщення: 
 організація та здійснення 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, 



10 
 

суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні ураження або 
участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке 
проживає в прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з 
вадами зору та слуху формі; 

 забезпечення функціонування у населених пунктах і місцях масового 
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; забезпечення зв’язком сил 
цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт. 

Для протипожежної служби: 
 проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози 

виникнення) надзвичайних ситуацій, визначення шляхів руху сил цивільного 
захисту та маршрутів евакуації; 

 проведення першочергових (невідкладних) робіт в осередках пожеж, їх 
гасіння, а також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха; 

 визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 

 координація дій з планування та здійснення організаційних та інженерно-
технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і 
територій. 

Для служби торгівлі і харчування: 
 розробка та здійснення заходів щодо захисту продовольчих і 

промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

 організація закладення продовольства до захисних споруд цивільного 
захисту та на пунктів управління; 

 забезпечення продовольчими і промисловими товарами першої 
необхідності особового складу сил цивільного захисту під час проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій; 

 забезпечення створення запасів продуктів харчування та непродовольчих 
товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

Для технічної служби: 
 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; 
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 постачання запасних частин і ремонтних матеріалів до ремонтних 
підприємств; 

Для служби транспортного забезпечення: 
 забезпечення здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення 

надзвичайних ситуацій на транспорті; 
 ведення обліку техніки і майна, що може залучатися для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності 
служби; 

 забезпечення 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 відповідно до рішень штабу з ліквідації 
надзвичайної ситуації; 

 розробка та здійснення заходів 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. 

Для служби охорони громадського порядку: 
 участь відповідно до компетенції у забезпеченні громадського порядку, 

безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні 
майна, що залишилося без нагляду в таких зонах; 

 надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, 
проведенні евакуації населення; 

 участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій. 
 
4.3 Профільна складова спеціальної підготовки працівників, що входять до 

складу формувань цивільного захисту 
ПС-4 Положення про формування цивільного захисту. Умови виконання 

працівниками, що входять  до складу формувань, покладених на них 
обов’язків. План приведення формування у готовність. 

Положення про формування цивільного захисту, його роль та місце у 
системі виконання заходив з ліквідації надзвичайних ситуацій. Організаційна 
структура формування. Функціональні обов’язки особового складу та його дії 
при приведенні формування у готовність до виконання завдань. План 
приведення формування у готовність. Оповіщення, місце та час збору особового 
складу. Порядок отримання табельного майна, підгонка засобів індивідуального 
захисту. Порядок виходу і строк прибуття у визначений район. Заходи, які 
проводяться з метою підвищення готовності формування. Практичне приведення 
формування у готовність.  
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ПС-5 Табель оснащення формування цивільного захисту технікою і 
майном. Порядок використання техніки і майна формування за 
призначенням. 

Проводиться згідно табелю оснащення технікою і майном конкретного 
формування цивільного захисту. 

 
ПС-6 Порядок проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій та аварійно-відновлювальних робіт. 
 

Варіанти тематичного наповнення профільної складової ПС-6 для 
формувань цивільного захисту 

 
Для рятувальних формувань: 
Розшук та визволення потерпілих з під завалів будівель, зсувів, снігових 

лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих 
або палаючих будівель. 

Розвідка завалів, пошкоджених і палаючих будівель. Визначення місць 
знаходження людей. 

Способи та порядок рятування людей, які знаходяться у завалах будівель, 
зсувів, снігових лавин (будівництво галерей, проходів, тунелів, розтаскування 
конструкцій будівель, використання домкратів, засобів малої механізації тощо). 

Способи і порядок рятування людей, які знаходяться на верхніх поверхах 
зруйнованих будівель. 

Обладнання, яке необхідне для проведення робіт при рятуванні людей та 
порядок його використання. Способи транспортування потерпілих. Заходи 
безпеки. 

Для аварійно-відновлювальних формувань: 
Аварійно-відновлювальні роботи на комунально-енергетичних мережах та 

технологічних лініях. 
Характер і масштаб впливу уражаючих факторів стихійних лих, аварій та 

катастроф на комунально-енергетичні та технологічні мережі. Можливий 
характер руйнувань та пошкоджень. Зміст плану об’єкту з відображенням усіх 
мереж, місць прокладки відновлюваних мереж, напрямів руху від насосних 
станцій води, газу, пару і технологічних продуктів тощо. Організація та 
проведення розвідки аварійно-відновлюваних робіт на комунально-енергетичних 
мережах об’єкту для визначення місць і масштабу їх руйнувань та пошкоджень. 

Аварійно-відновлювальні роботи на мережах водо-теплопостачання та 
каналізації. 

Заходи щодо захисту води і джерел водопостачання. Відшукування 
колодязів і камер, розчищення завалів над ними і відключення вводів до 
будинків і споруд або пошкоджених дільниць мереж для попередження 
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затоплення підвальних приміщень, які використовуються для розміщення 
енергетичного і технологічного обладнання. Відключення пошкоджених 
теплотрас, відвід гарячої води, конденсату, пару у безпечні місця. Прийоми 
перекриття трубопроводів. Відкачування води з підвальних приміщень. 
Відновлювальні роботи на пошкоджених мережах. Побудова тимчасових 
обхідних трубопроводів. Характер можливих руйнувань и ушкоджень систем 
каналізації. Види і способи аварійних робіт на мережах каналізації та відведення 
стічних вод. Міри безпеки. 

Аварійно-відновлювальні роботи на мережах газозабезпечення. 
Система газозабезпечення об'єкту. Характер можливих руйнувань і 

ушкоджень на системах газозабезпечення. Види та способи аварійних робіт. 
Способи виявлення місць аварій на системах газозабезпечення. Способи 
екстреного усунення аварій на газових мережах. Основні способи тимчасового 
відновлення ушкоджених ділянок газопроводів. 

Аварійно-відновлювальні роботи на системах енергопостачання. Система 
електрозабезпечення об’єкту. Состав мереж и споруджень електрозабезпечення 
першої категорії. Електричні спорудження і мережі спільного користування 
другої категорії. Характер можливих руйнувань і ушкоджень на системах 
електрозабезпечення. Види та 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. 

Для аварійно-технічних формувань: 
Перевірка технічного стану машин до дій на об'єктах ураження, аварій та 

катастроф, особливості проведення робіт. Періодичність обслуговування техніки 
і машин при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Для пожежних формувань: 
Порядок визначення виду, масштабу і характеру пожежі. Оцінка пожежної 

обстановки при різних видах пожеж. Дії особового складу формування при 
гасінні масових, суцільних та лісових пожеж. Влаштування протипожежних 
бар’єрів, насипів, просік. Особливості гасіння пожеж при вибухах паливно-
повітряних і газоповітряних середовищ. Заходи безпеки. 

Локалізація та гасіння лісових, торф’яних та степових пожеж. 
Організація гасіння пожеж. Прийоми і способи локалізації та гасіння 

лісових, торф’яних і степових пожеж (гілками дерев, закиданням ґрунтом, 
використанням трактору з плугом, спорудженням загороджувальних і 
мінералізованих стрічок (канав, траншей), подача на кромку вогнища пожежі 
вогнегасних засобів. Особливості боротьби з пожежами в ускладнених умовах (у 
спеку, при сильному вітрі, вночі тощо). Заходи безпеки при гасінні лісових 
пожеж. 
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Вихідні дані для розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж на різних 
об’єктах. Прийоми гасіння пожеж на поверхах, у підвалах, будинках підвищеної 
поверховості, на відкритих технологічних установках, які пов’язані з 
переробкою вуглеводневих газів, нафти і нафтопродуктів, нафти і 
нафтопродуктів у резервуарах, газових і нафтових фонтанів при проривах 
продуктопроводів тощо. 

Обладнання для евакуації людей, у тому числі хворих, поранених з 
палаючих поверхів, підвалів, завалів тощо. Прийоми евакуації.  

Для інженерних формувань: 
Визначення місць пророблення проїздів (проходів) у завалах. Способи 

пророблення проїздів (проходів) у завалах (розчисткою завала, по верху завала). 
Будування магістральних і бокових проїздів з одностороннім та двостороннім 
рухом. Обладнання маршрутів для виводу людей із завалених захисних споруд 
до місць посадки на транспорт. Обладнання маршрутів для виносу уражених. 

Основні види спільних робіт рятувальників і підрозділів інженерних 
машин по проробленню проходів у завалах. Особливості проведення робіт в 
умовах зараження місцевості радіоактивними, отруйними, НХР. Міри безпеки 
при проведенні робіт. 

Порядок визначення зони можливого затоплення при прориві греблі 
гідротехнічних споруд, повені. Вихідні дані для розрахунку можливого 
масштабу аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації 
наслідків прориву греблі гідротехнічної споруди, повені. Порядок проведення 
робіт при зведенні насипів, дамб, водовідвідних каналів. Порядок огляду 
будівель та споруд, які були підтоплені, на предмет можливості їх використання 
для проживання та експлуатації. Заходи безпеки  при огляді будівель, споруд та 
проведенні в них аварійно-відновних робіт.  

Для медичних формувань: 
Періоди надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних 

ситуаціях. Види медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях різного 
походження: домедична допомога, перша лікарська, кваліфікована і 
спеціалізована медична допомога, їх роль, місце у системі медичної допомоги 
постраждалим та терміни їх надання. Зміст та заходи першої медичної та 
долікарської допомоги. Медичні засоби захисту при наданні першої медичної та 
долікарської допомоги: радіозахисні препарати, антидоти, протибактеріальні 
препарати тощо. Призначення засобів, їх будова, підготовка до застосування та 
порядок використання. Порядок видачі та збереження медичних засобів 
індивідуального захисту. 

Оцінка медико-санітарної обстановки та проведення санітарно-
епідеміологічної розвідки (у межах задач, покладених на формування). 
Підготовка до проведення заходів лікувально-евакуаційного забезпечення 
населення. Етапи та оптимальні терміни його проведення. Порядок та прийоми 
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роботи особового складу формування при приведенні медичної евакуації 
постраждалих з осередків ураження. Порядок взаємодії особового складу 
формування з іншими формуваннями при проведенні заходів лікувально-
евакуаційного забезпечення. 

Послідовність та прийоми надання постраждалим домедичної допомоги 
при зупинках дихання та відновленні серцевої діяльності, травмах і кровотечі, 
переломах кісток, попередженні шокового стану та виведенні з нього, захисті 
поранених і опікових поверхонь, припиненні або зменшенні впливу на 
ураженого отруйними і хімічно-небезпечними речовинами. Особливості надання 
постраждалим домедичної допомоги в умовах радіоактивного, хімічного і 
бактеріального зараження. 

Для транспортних формувань: 
Планування та організація автотранспортного забезпечення при 

перевезенні населення та вантажів. 
Обладнання автотранспорту для перевезення уражених та постраждалих  

внаслідок стихійного лиха, аварій та катастроф. Здійснення перевезення 
населення. Здійснення перевезення вантажів, обладнання. 

Для ремонтних формувань: 
Організація проведення робіт щодо відновлення доріг і мостів. Ремонт 

пошкодженої техніки. 
Для формувань радіаційного і хімічного спостереження: 
Організація радіаційного і хімічного спостереження. Мережа 

спостереження та лабораторного контролю. Система збору, обробки та аналізу 
інформації. Організація радіаційного і хімічного спостереження у різних 
режимах діяльності. Організація спостереження на об'єктах, які мають 
диспетчерську службу в режимі цілодобового чергування. Організація 
спостереження постами радіаційного та хімічного спостереження. Організація 
збору и обробки  інформації. 

Організація радіаційного і хімічного контролю. Прилади радіаційної та 
хімічної розвідки. Види радіаційного і хімічного контролю. Принципи 
організації и методи проведення радіаційного і хімічного контролю. Проведення 
радіаційного і хімічного контролю. Допустимі дози опромінення. Порядок 
обліку отриманих доз, оцінка працездатності. 

Організація дозиметричного контролю у формуваннях: груповий та 
індивідуальний контроль. Порядок видачі індивідуальних дозиметрів і зняття 
показань. Ведення журналу обліку доз опромінення особового складу. Надання 
донесень (інформації) о дозах опромінення особового складу. 
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Для формувань санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, 
одягу та транспорту: 

Організація спеціальної обробки техніки і майна, санітарної обробки 
особового складу формувань при зараженні радіоактивними, отруйними 
речовинами та бактеріальними засобами. 

Дії особового складу формування при проведенні часткової дезактивації, 
дегазації та дезінфекції техніки, приладів, засобів захисту, одягу, взуття. 
Послідовність проведення часткової санітарної обробки людей при зараженні 
радіоактивними, отруйними і сильно діючими ядовитими речовинами та 
бактеріальними засобами. Проведення повної санітарної обробки. Застосування 
табельних і підручних засобів. 

Для формувань матеріально-технічного та продовольчого 
забезпечення: 

Розгортання та дії рухомого пункту харчування. 
Норми фізіологічних потреб в харчових речовинах та енергії для різних 

груп населення. Норми забезпечення продуктами харчування постраждалого 
населення у надзвичайних ситуаціях. 

База створення і порядок розгортання рухомого пункту харчування в 
польових умовах, його технічні можливості, об’єм возимого запасу 
продовольства. Приготування та роздача їжі в умовах радіоактивного, хімічного 
і бактеріального зараження. 

Організація, у разі необхідності, контролю забруднення (зараження) 
продуктів харчування, продовольства і харчової сировини. Знезаражування 
кухонного обладнання, інвентарю та місць зберігання продуктів харчування. 

База створення, технічні можливості та порядок розгортання рухомого 
пункту продовольчого постачання в польових умовах. Підготовка транспорту 
для перевезення продуктів харчування. Порядок забезпечення формування 
сухим пайком. Порядок роботи пункту в умовах забруднення місцевості НХР та 
бактеріальними засобами. Знезараження складських приміщень, транспорту і 
обладнання. 

База створення, технічні можливості та порядок розгортання рухомого 
пункту речового постачання в польових умовах. Порядок заміни білизни, взуття 
та одягу на санітарно-обмивальних пунктах та в підрозділах медичного 
забезпечення. Заміна білизни, взуття та одягу в умовах забруднення НХР та 
бактеріальними засобами. Заходи безпеки при роботі з забрудненими білизною, 
взуттям та одягом. 

Рухомий пункт водопостачання. Комплектування та  підготовка техніки. 
Організація роздачі питної води населенню. Визначення необхідної кількості 
води для побутових потреб у районі лиха. Уточнення стану і можливості 
використання вцілілих та частково пошкоджених систем побутового 
водопостачання і автономних водозаборів, водоочисних споруд і установок. 
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Характеристики техніки рухомого пункту водопостачання: пристрою для 
добування води, фільтрувальної станції, автоводоцистерн. Обладнання пункту 
водозабору, очищення і роздачі води у пересувну тару. Використання простіших 
засобів видобування і очистки води. Організація підвезення необхідної кількості 
води наливним транспортом і  у розфасовці, а також подача її тимчасовими 
водопроводами населенню, підприємствам громадського харчування, 
хлібопекарням, лікувальним установам. Захист систем водопостачання і 
автономних водозаборів від радіоактивного та інших видів забруднення і 
хімічного зараження.  

Розгортання та дії рухомого пункту забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами. Визначення обсягу постачання паливно-мастильних матеріалів. 
Техніка і обладнання рухомого пункту забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами їх можливості. Вибір місця розгортання рухомого пункту, порядок 
його проведення. Порядок заправки транспортних засобів, що залучаються до 
ліквідації надзвичайної ситуації. Організація охорони пункту, Заходи безпеки. 

Для формувань зв’язку: 
Організація та забезпечення стійкого зв’язку у районах стихійного лиха, 

аварій та катастроф. Вибір місця для розгортання радіостанції. Отримання радіо 
даних. Прокладка кабельних ліній зв'язку та сполучення їх з існуючою 
телефонною мережею. Прокладка польових ліній зв'язку. Порядок використання 
збережених повітряних і кабельних ліній зв'язку у районах аварій та катастроф. 

Розгортання та експлуатація засобів зв’язку у різних умовах надзвичайних 
ситуацій. Правила та послідовність розгортання радіостанції. Правила 
встановлення зв'язку та ведення радіообміну. Порядок передачі та прийому 
радіосигналів. Порядок користування телефонною мережею зв’язку. 

Дії формування зв’язку при пересуванні у складі колон, під час проведення 
рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт при 
надзвичайних ситуаціях різного походження. 

Для формувань захисту сільськогосподарських тварин та рослин: 
Ветеринарна обробка тварин. Обладнання майданчика для ветеринарної 

обробки тварин та сортування їх по ступеню зараженості. Засоби ветеринарної 
обробки та правила роботи з ними. Дезінфекція продовольства і фуражу 
хімічним способом. Приготування дезінфікуючих розчинів. Дезінфекція води. 

Надання лікарської та профілактичної допомоги тваринам. Профілактика 
уражень. Вакцинація і запобіжні щеплення тваринам. Нанесення на поверхню 
тіла тварин спеціальних розчинів та емульсій-інсектицидів. Знешкодження 
комах та кліщів на пасовищах і у місцях перегонів тварин. Знешкодження 
гризунів. 

Проведення заходів по захисту сільськогосподарських рослин. Дії 
формування щодо проведення агрохімічних заходів. Боротьба з хворобами та  
шкідниками сільськогосподарських культур. Порядок застосування інсектицидів 
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та фунгіцидів. Застосування аерозолів для знезараження зерносховищ, теплиць, 
полів. Створення запасів отрутохімікатів та підготовка технічних засобів для їх 
застосування. Дії формування при ураженні рослин гербіцидами. Дії формування 
при ураженні рослин біологічними засобами. Заходи безпеки при проведенні 
робіт. 

Для формувань обслуговування захисних споруд цивільного захисту: 
Класифікація захисних споруд та їх особливості. Техніка, яка може 

застосовуватись при спорудженні укриттів для людей та техніки. Будівельні 
матеріали, інструменти. Особливості проведення робіт в умовах надзвичайних 
ситуацій різного походження. Заходи безпеки. 

Усунення аварій та пошкоджень захисних споруд. Дії формування при 
будівництві укриттів для людей і техніки. Перевірка стану конструкцій, що 
обгороджують, захисно-герметичних дверей (воріт), ставень, гермоклапанів та 
клапанів надлишкового тиску. 

Виконання робіт при порушенні подачі чистого повітря, відновленні 
герметичності конструкцій, що обгороджують, усуненні загрози затоплення, 
припиненні подачі електроенергії, порушенні роботи системи подачі повітря. 
 

V. Рекомендації щодо перевірки засвоєння змісту Програми 
 Перевірку засвоєння змісту Програми рекомендується проводити комісією 

під керівництвом голови комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства, 
установи, організації, до складу якої включаються посадові особи, які виконують 
обов'язки, пов'язані із забезпеченням цивільного захисту, пожежної безпеки та 
охорони праці, а також за результатами спеціального об’єктового тренування 
спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. 

 
VІ. Рекомендований перелік навчально-матеріального майна 
Для забезпечення проведення навчання за Програмою використовується 

матеріально-технічна база суб'єкта господарювання. 
Повний перелік та кількісні показники складу навчально-матеріального 

майна визначаються керівником підприємства, установи та організації з 
урахуванням особливостей їх виробничої діяльності та оснащенням служб і 
формувань технікою, засобами малої механізації, приладами, інструментами, 
засобами індивідуального захисту, первинними засобами пожежогасіння та 
іншим табельним майном. 
 

VІІ. Рекомендований перелік нормативних документів 
1. Кодекс цивільного захисту України 02.10.2012 №5403-IV. 
2. Закон України від 16.03.2000 № 1550-ІІІ «Про правовий режим надзвичайного 

стану». 
3. Закон України від 18.01.2001 № 2245-ІІІ «Про об’єкти підвищеної небезпеки». 
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4. Закон України  від 20.05.2003  № 25 «Про боротьбу з тероризмом». 
5. Закон України від 06.04.2000 № 1647-ІІІ «Про правовий режим воєнного 

стану». 
6. Закон України від 14.01.1998 № 15/98-ВР «Про захист людини від впливу 

іонізуючого випромінювання». 
7. Закон України від 06.04.2000 № 1645-ІІІ «Про захист населення від 

інфекційних хвороб». 
8. Закон України від 05.10.2000 № 2020-ІІІ «Про оборону України». 
9. Закон України від 19.06.2003 № 964-ІV «Про основи національної безпеки 

України». 
10.  Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення». 
11.  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 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». 

12.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про 
затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». 

13.  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.99 № 192 «Про затвердження 
Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях». 

14.  Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.06.2013 № 443 «Про затвердження 
Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного 
захисту». 

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

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

17.  Постанова Кабінету Міністрів України  від 09.10.2013 №787 «Про затвердження 
Порядку утворення, завдання та функції формувань  цивільного захисту». 

18.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження 
Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями». 

19.  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 469 «Про 
затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту». 

20.  Постанова Кабінету Міністрів України  від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження 
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». 

21. Спільний наказ  МНС України, Міністерства аграрної політики України, 
Міністерства економіки України, Міністерства екології та природних ресурсів 
України від 27.03.2001 № 73/82/64/122, затверджений в Міністерстві юстиції 
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України 10.04.2001 за № 326/5517 «Про затвердження методики прогнозування 
наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на 
промислових об’єктах і транспорті».  

22.  Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил 
пожежної безпеки в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 
березня 2015 р. за N 252/2669725. 

23.  Наказ МВС України від 11.09.2014 № 934 зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 3.10.2014 за № 1200/25977 «Про затвердження Порядку організації та 
проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 
захисту». 

24.  Наказ МВС України від 31.01.2015 № 113 «Про затвердження Примірного 
положення про формування цивільного захисту». 

25.  Наказ ДСНС України від 29.01.2014 № 44 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо підготовки і проведення командно-штабних навчань органів 
управління цивільного захисту». 

26.  Наказ ДСНС України від06.6.2014 № 310 (у редакції наказу ДСНС України 
08.08.2014 № 458) «Про затвердження Програми загальної підготовки 
працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних 
ситуаціях». 

27.  Наказ ДСНС України від19.02.2016 № 83  «Про затвердження Організаційно-
методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях». 

28.  Наказ МНС України від 16.07.2009 № 494 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ 
та організацій на особливий період». 

29.  Наказ МНС України від 18.12.2009 № 860 «Про затвердження рекомендацій 
щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху, у тому числі тих, що 
виникли внаслідок терористичної діяльності». 

30.  Наказ Держгірпромнагляду України від    28.10. 2007 № 331 «Про 
затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту 
органів дихання». 

31.  Наказ МОЗ України від 16.06.2014 № 398 «Про затвердження порядків 
надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах». 

32.  Методичні рекомендації щодо порядку складання планів реагування у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, установах та 
організаціях. ДСНС України, 2015. 

33.  Типова Інструкція щодо дій персоналу невеликих підприємств (з чисельністю 
працюючого персоналу 50 осіб і менше) при загрозі або виникненні 
надзвичайних ситуацій.  ДСНС України, 2015. 


