ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД__________
НАКАЗ

(з основної діяльності)
03.03.2018

м. Київ

№ 28

Про
підвищення
оперативної
готовності
та
забезпечення
реагування на надзвичайні ситуації
у період святкового і вихідних днів
з 8 по 12 березня 2018 року

На виконання вимог наказу Державної служби України з надзвичайних
ситуацій від 01.03.2018 № 136 «Про підвищення оперативної готовності та
забезпечення реагування на надзвичайні ситуації у період святкового і
вихідних днів з 8 по 12 березня 2018 року» (з основної діяльності) та з метою
забезпечення готовності Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту (далі – Інститут) до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та
організації заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки у період
святкового і вихідних днів з 8 по 12 березня 2018 року
НАКАЗУЮ:
1. Відповідальному черговому від керівництва Інституту – ГОЛУБЦЮ
Ігорю Миколайовичу, начальнику служби охорони праці (далі – відповідальна
особа від керівництва) у період з 08.00 8 березня по 08.00 12 березня 2018 року,
організувати чергування відповідальних чергових з числа осіб начальницького
складу служби цивільного захисту Інституту.
Відповідальній особі від керівництва проводити перевірку несення
служби особами начальницького складу служби цивільного захисту та
контролерів на контрольно-пропускному пункті відділення охорони та
пропускного режиму, які перебувають на чергуванні в Інституті, не рідше
одного разу на добу з прибуттям на робоче місце.
В інший час – перебувати у телефонному режимі, а у разі службової
необхідності – прибути на робоче місце протягом однієї години.
2. Черговим особам з числа осіб начальницького складу служби
цивільного захисту Інституту (далі – чергові особи) у період з 08.00 8 березня
по 08.00 12 березня 2018 року:
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здійснювати добове чергування в Інституті з 8.00 до 8.00 наступної доби:
підполковнику служби цивільного захисту ВЛАСЕНКУ Євгену
Андрійовичу, старшому викладачу кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення Інституту, 8 березня 2018 року;
підполковнику служби цивільного захисту СЕРЕДІ Юрію Петровичу,
старшому науковому співробітнику науково-дослідного відділу з проблем
навчання населення та освітніх інноваційних технологій науково-методичного
центру
мережі
освітніх
установ
цивільного
захисту
Інституту,
9 березня 2018 року;
капітану служби цивільного захисту ЯДЧЕНКУ Дмитру Миколайовичу,
старшому викладачу кафедри авіації та авіаційного пошуку і рятування
Інституту, 10 березня 2018 року;
підполковнику служби цивільного захисту МОНАСТИРЕЦЬКОМУ
Вадиму Вікторовичу, викладачу-методисту навчально-методичного відділу
Інституту, 11 березня 2018 року;
доповідати про стан справ в Інституті при прийнятті чергування та
під час вибуття з Інституту відповідальній особі від керівництва;
у випадку надзвичайної події терміново надавати інформацію
відповідальній особі від керівництва та мені особисто.
3. Відділу ресурсного забезпечення Інституту (Скляренку В.Г.):
облаштувати місце для відпочинку (приміщення гардеробної) чергової
особи, яка перебуває на добовому чергуванні в Інституті;
здійснювати чергування осіб технічного персоналу Інституту
у період з 08.00 8 березня по 08.00 12 березня 2018 року згідно
із затвердженим графіком.
4. Працівникам відділення охорони та пропускного режиму Інституту
у період з 08.00 8 березня по 08.00 12 березня 2018 року здійснювати добове
чергування в Інституті відповідно до затвердженого графіку.
5. Генерал-майору служби цивільного захисту РОМАНЮКУ Ігорю
Павловичу, заступнику начальника Інституту (з матеріально-технічного
забезпечення) до 14.00 7 березня 2018 року, провести відповідні інструктажі
з особами начальницького складу служби цивільного захисту Інституту
і з працівниками відділення охорони та пропускного режиму Інституту,
що залучені до чергування на період з 08.00 8 березня по 08.00 12 березня
2018 року.
6. Заступникам начальника Інституту та керівникам окремих структурних
підрозділів Інституту:
забезпечити за напрямами своєї діяльності заходи щодо недопущення
надзвичайних подій та порушень внутрішнього порядку;
перевірити до 14.00 7 березня 2018 року стан пожежної безпеки
службових приміщень, у тому числі навчальних аудиторій, робочих кабінетів,
сховищ, комор тощо, забезпечити надійність збереження майна і матеріальних
цінностей та доповісти письмово на моє ім’я.
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7. Заступнику голови пожежно-технічної комісії Інституту, підполковнику
служби цивільного захисту СКЛЯРЕНКУ Вячеславу Григоровичу, до 15.00
7 березня 2018 року організувати перевірку протипожежного стану приміщень
Інституту, відключення електроживлення, закриття та опечатування приміщень,
за результатами перевірки скласти акти та доповісти письмово на моє ім’я.
8. Особам начальницького складу служби цивільного захисту,
залученим до чергування, надати дні відпочинку відповідно до чинного
законодавства України.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на генерал-майора
служби цивільного захисту РОМАНЮКА Ігоря Павловича, заступника
начальника Інституту (з матеріально-технічного забезпечення).
В.о. начальника Інституту

П.Б. Волянський

