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ВСТУП
Випускну роботу вщпрацьовано в вигляду методичних рекомендацн з
метою надання навчально-методичюн 1 практично! допомоги кер1вникам
суб’екпв господарювання.
Суб ектами господарювання визнаються учасники господарсышх
в1дносин, яю здшснюють господарську Д1яльшсть, реалгзуючи господарську
компетенцно (сукупшсть господарських прав та обов’язшв), мають
вщокремлене майно 1 несуть вцщовщальшсть за своши зобов’язаннями в
межах цього майна, кр1м випадюв, передбачених законодавством.
Суб’ект господарювання (СГ) - основна ланка в единш державнш систем!
цившьного захисту (ЦЗ) держави, де зосереджено досить багато людських

1

матер1альних ресурс1в. Тому питания оргашзацй' цившьного захисту на таких
об ектах е досить важливим моментом в загальному обсяз1 питань цив1льного
захисту.
Вщповщно до чинного законодавства,
установи,

кер1вницгво шдприемства,

оргашзацй (тдприемства) незалежно вщ форм власност1

1

гадпорядкування забезпечуе свогх пращвникхв засобами 1ндив1дуального та
колективного захисту, м1сцем у захисних спорудах, орган1зуе евакуац1ЙН1
заходи, створюе сили для Л1квщащ1 наслдав надзвичайних ситуащй (НС) та

забезпечуе 1х готовн1сть, виконуе

1нш1

завдання

1

заходи у сфер1 ЦЗ

передбачених Кодексом ЦЗ Украши та 1ншими законодавчими актами а також
несе пов язаш з цим матер1альш та фшансов1 витрати. Власники потенщйно
небезпечних об’ектгв вшповщають також за оповщення 1захист населения, що
проживае в зонах можливого ураження вщ наслдав авар1й на цих об’ектах.
Тобто, оргашзацш заход1в на СГ у сфер] цившьного захисту, яюсть 1х
планування, виконання та забезпечення в повному обсяз1 залежить в першу
чергу вщ керЬника СГ.
Рекомевдащ'! пропонусться використовувати кер1вникам СГ пщ час
планування евакуашйних заходав на СГ та в хода розробки оргашзащйно-

розпорядчих документа, як! вщпрацьовуються на щдприемствх, установ!,
оргашзацй з питань оргашзацй та проведения евакуащйних заход1в .
Рекомендацн належить сприймати творчо з врахуванням, в першу чергу,
розташування СГ, специфши та особливостей виробничоГ дшльностх 1
розмнцення пщприемств, установ та оргашзацй, як! розташоваш поблизу СГ.
Варшнти наведених документа необхщно використовувати враховуючи
результата анал1зу надзвичайних ситуащй, подш та небезпечних фактоР1в, яю
ймов1рш для М1сця розташування СГ.
Методичш рекомендацн вщпрацьоваш для издания практично! допомоги
кершникам СГ, в яких запропоновано алгоритм дщ кергвиика шд час оргашзацй
евакуацшних

заход1в

вадпрацьовуються наСГ.

а

також

надаються

вар1анти документа,

яю
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1 ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

Кардинальне вирнпення проблем захисту персоналу СГ, населения

1

ТеРитор1й вщ НС, зменшення IX сощально-економ1чних 1 еколопчних насл1дк1в
можливе лише проведениям цшого комплексу заход1в.
У значшй м.р. досягнення щ й мети залежшъ вщ умшня кер.вника
об’еюу спрогнозувати ус, можливосп НС, ч!тко спланувати заходи по щ
попередженню та лшндацй насладив, оргашзувати управлшня пад час
виконання цих заход1в, високого стану готовноси до Д1Й у НС оргашв
управлшня, сил ЦЗ, яю створеш на СГ 1 персоналу.
Виконання вс1х ум1иь, завдаиь, перш за все, буде залежати вщ планування
1 виконання цих заход1в на СГ.
Головною метою планування заход1в ЦЗ на СГ е:
створення умов для оргашзованого

1

своечасного проведения заход1в

щодо захисту робтиш в, службовщв, 1х с1мей 1 населения, яке мешкае в зош
можливого ураження;
забезпечення усгашного проведения рятувальних та 1нших невщкладних
роб1т при Л1квщац11 наслщюв НС техногенного та природного характеру, учасп
в антитерористичшй д1яльност1.
Кр1м т°го инанування заход1в кер1вником мае бути також спрямоване на
те, Щоб запобити або максимально знизити людсью та матер1альш втрати, а
також забезпечити житгедкльюсть галуз!, регюну шдпорядкованого йому
об’екту 1 населения у раз1 виникнення надзвичайних ситуащй.
Ц1 та шнп вимоги до планування, кер1вник повинен застосовувати в
тюному взаемозв’язку, тому що вс! вони спрямоваш на повне

1

ефективне

забезпечення Д1Й орган1в управл1ння, застосування сил та засоб1в, яю утвореш
на СГ для виконанш заход1в ЦЗ.
За виконання заход1в з ЦЗ на пщприемст вщповщае кер1вник, а
планування заход1в з ЦЗ на пщприемств1 викоиуе структурний пщроздш з
питань ЦЗ або призначена иосадова особа (особа) з питань НС вщповщно п.2

ст. 20 Кодексу цившьного захисту Украши.
Тому для яшсного виконання заходов ЦЗ на СГ кершник усвщомлюе що
иому необхщно робити, ощнюе можливост1 тдприемства, його забезпечення,
приимае ршеиня по 1х виконанню та приступае до оргашзац11 цившьного
захисту на об’еки.
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2 0РГАН13АЦ1Я ЦИВ1ЛБН0Г0 ЗАХИСТУ НА СГ
Для оргашзацй цившьного захисту на СГ кер1вник повинен знати порядок
свое! роботи. Тому, що вщ ретельного та цшеспрямованого планування
залежить яюсть виконання заход1в на СГ.

2.1 Завдання 1 обов’язки суб’екта господарювання
До завдань

1

обов’язки суб’екпв господарювання у сфер1 цившьного

захисту визначених в ст.20 Кодексу цившьного захисту Украши належить
цший ряд заход1в серед яких

1

- оргашзащя та здшснення шд час виникнення

надзвичайних ситуацш евакуацшних заход»в щодо пращвншав та майна СГ.
2.2 Органи управлшня, як1 утворюються на СГ для забезпечення
заход1в ЦЗ а також для реагування на НС 1 лжвадацн к наслвдшв
Загальне кер1вництво цившьним захистом на СГ здшснюе кер1вник
шдприемства, якш несе вщповщальшсть за орган1зацпо та стан ЦЗ, за поспйну
готовшсть сил 1 засоб1в до проведения авар1йно - рятувальних та 1нших
невщкладних робп\
Для вир1шення завдань пов’язаних 13 захистом персоналу вщ наслщк1в
НС на СГ, кер1вник утворюе та призначае наказом ком1сйо з питань евакуащ!
(постанова КМУ в1д 30.10.13 №841 “Про затвердження Порядку проведения
евакуацй' у раз1 загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуащй”).
Ком1С1я з питань евакуацн, утворена на СГ:
органвовуе опов1щення та ведения облшу пращвник1в, уточнюе дан1 про
транспортш засоби, строк !х подання, маршрути 1 порядок руху;
подае необхщну 1нформацш ком1сй з питань евакуацй, утворешй
м1сцевою держадм1шстрац1€ю, органом мюцевого самоврядування, на теригор11
якого плануеться розм1стити евакуйованих пращвиик1в;
забезпечуе зустр1ч та розмщення евакуйованих пращвншав у безпечному

райош та оргашзовуе гх шформащйне забезпечення.
Обектову ком1С1ю з питань евакуащ! очолюе, як правило, один

13

заступютав директора (кер1вника) СГ, заступником голови - начальник вадцлу
або сектору кадрш або пращвник, який вщповщае за роботу з персоналом,
секретарем комюй - спещально визначена особа, яка вщшшдае за цившьний
захист на об’екл. До складу комюй призначаються начальники основних служб
(вщдшв), начальники цех1в або !хш заступники.
До складу об’ектово! комки з евакуацй можуть входити:
голова евакуащйшм комюй;
заступник голови евакуапдйноУ ком1си;
секретар евакуац1Йно1 ком1сп;
група зв’язку та оповщення (1-2 особи);
група облжу евакуйованих (2-3 особи);
група збору 1 вщправлення евакуйованих (3-5 ос1б);
група супроводження евакуйованих (4-5 ос!б);
група забезпечення зустр1Ч1 та розмщення евакуйованих (2-4 особи);

група матер1ально-техшчного забезпечення заход1в евакуацй (4-5 ОС16 );
представники ком1сй з питань евакуацй на ЗПЕ, на пунктах (станщях)
посадки.
До складу зб1рного пункту евакуацн (ЗПЕ) входить:
начальник зб1рного пункту евакуацй;
заступник начальника зб1рного пункту евакуацй;
група реестрацй та облшу (4-6 ос1б);
група комплектування колон, ешелошв
райони (4-6 ос1б);

1

!х вщправлення в безпечш

група охорони громадського порядку (2-3 особи);
медичний пункт (3 особи);
ю'мната матер1 1 дитини (2-3 особи);
СТ1ЛДОВ1ДОК;
комендант.
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ЗПЕ розгортаються в бущвлях громадського призначення за ршенням
центральних 1мюцевих оргашв виконавчо! влади, наказами кершншав об'екпв
на перюд проведения евакуацй пращвншав та члешв !х амей.
Основш завдання ЗПЕ:
в1дпов1дно до щдпорядкування шдтримання зв'язку

евакуацшно1

3

комююю мшштерства (вщомства) облает, мюта, району, об'екта, яю закршлеш
за ЗПЕ, трансиортними органами, вихщними пунктами пшюхщних маршруив;
шформування
пращ внш ав

голови

евакуащйшн

та члешв !х С1м е й на ЗПЕ 1 час

кошсЙ

про

в1дправлення

час

гх в

прибуття

безп ечш р ай о н и

(пункти);
ведения

о б л й су

евакуйованих

пращ внш ав

та

ж

члеш в

С1мей

ят

вивозиться вс1ма видами транспортних засо&в та виводиться пшим порядком;
у встановлеш термши доповщати голов1 комюй з питань евакуацн про хщ
вщ п равлен н я евакуй ован и х прац1вш дав та ч леш в

1х С1мей у б е з п е ч ш р а й о н и

(п у н к ти );

надання необхщно! медично! допомоги хворим, яю перебувають на
ЗПЕ;
оргашзащя охорони громадського порядку на ЗПЕ;
забезп ечен н я

укриття

пращ внш ав

та

члеш в

гх

С1мей

в

зах и сн и х

спорудах.

ПромЬкш пункти евакуацй (ПрПЕ)

утворюються

на

суб ектах

господарювання, яш у свош виробничш д1яльноси використовують
технолог!! (матерхали), як! враз! аварй можуть причинити до радюактивного
(Х1М1ЧНОГО) з а б р у д н е н н я т е р и т о р и а б о з н а х о д я т ь с я в з о н ! в п л и в у т а к и х а в а р й

шших суб ект1в господарювання та мають для цього вщповщно пщготовлених
пращвншав 1 обладнання.
Приймалып пункти евакуацй (ППЕ) суб ект господарювання утворюе
при наявносп у своШ власност1 розмицених у безпечному райош (за зоною дй
надзвичайно!
ситуацп)
життезабезпечення.

вщповщних

елеменпв

шфраструктури

11
Вимоги до утворення ПрПЕ 1 ППЕ приведен! в пункп 2.1 Роздшу II
пос1бнику «Захист населения 1 територш в1д НС».

1
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3 ЗАХОДИ 3 ЕВАКУАЦЙ НА СГ
3.1 Планування заход1в з евакуацн
Для планування, подготовки

1

здшснення евакуацй, прийняття та

розмйцення населения (пращвншав), на СГ незалежно вщ форми власноеп

1

тдпорядкування, наказом кер1вника створюються тимчасов1 органи з евакуацй
до яких належать, як правило, комшя з питань евакуацй

1

зб1рний пункт

евакуацй (ЗПЕ), також за вцщовщних умов пром1жний пункт евакуацй (ПрПЕ)
та приймальний пункт евакуацй (ППЕ).
Час на розгортання

1

подготовку евакуацшних оргашв до роботи не

повинен перевищувати чотирьох годин з моменту отримання розпорядження
про проведения евакуацй.
Перелж документе комки з питань евакуацн СГ:
положения про комюпо з питань евакуацй СГ;
структура комюй з питань евакуацй СГ;
функцюнальт обов’язки особового складу комюй з питань евакуацй СГ;
основш завдання евакуащйно’1 ком1сй з питань евакуацй;
календарний план роботи ком1сй з питань евакуацй;
план евакуацй об’екта;
схема оповхщення 1 зв’язку 1 пщ час проведения заход1в з евакуацй;
пам’ятка евакуйованим;
штатно-посадовий список особового складу комюй з питань евакуацй';
облш пращвншав СГ, що евакуюються;
список розселення пращвник1в СГ;
списки пращвншав, що гадлягають евакуацй.
Вар1ант зразк1в документ1в - див. додатки.

3 урахуванням аналву
прийняп рннення:

1

ощнки обстановки що склалася можуть бути

проведения евакуацй усередшп об’екта (перемнцення людей з будинку в
будинок, 3 НИЖН1Х поверХ1в на верхш або навпаки, укриття у захисних
спорудах);

виведення персоналу за меж1 об’екта;
застосування комбшованого методу (наприклад, укриття людей на
нижних поверхах з наступним виведенням за меж1 об’екта).
Наибшьш

складний

в

оргашзащйному

вщношенш,

але

бшыне

ефективний вид евакуацй - виведення людей за меж1 об’екта у безпечне мюце.
Для його здШснення завчасно, протягом року, проводяться тдготовчг заходи,
до числа яких вщносяться:
складання плану евакуацн об’екта та у його структурних шдроздшах
(Кодекс цившьного захисту Украши вщ 02.10.12 №5403-У1, постанова КМУ вщ
30.10.13 №841 “Про затвердження Порядку проведения евакуацн у раз1 загрози
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацш”);
подготовка системи пушшв тимчасового розмщення

1

тривалого

проживания пращвник1в, виведених 13 зон НС;
шдготовка людей до евакуащ!, яка здшснюеться шляхом проведения
спещалышх занять тренувань 1 навчань на об’ектах.
План евакуацй СГ, якш складаеться з текстовой частини та карта або
схеми, розробляе ком1С1я з питань евакуащ!, пщписуе голова, затверджуе
кершник СГ, та погоджуеться з органом, на територй якого плануеться
розм1щення евакуйованого персоналу.
Маршруте евакуацй вибираються з урахуванням обстановки, що може
виникнути при НС. Вивад людей 1з зони НС здайснюеться з урахуванням
напрямку штру, в обхщ зруйнованих будшшв, завалш та ш ш и х перешкод. Так!
схеми розробляються завчасно на основ! ретельного

1

всейчного прогнозу

обстановки, що може скластися в результат! НС.
План евакуацй

1

вс| розрахунки доводяться кер!вницгвом об’екга до

П1ДР03Д1Л1В у ВИГЛЯД1 виписок, де розроблясться уточнений план евакуащ! цеху,
вщдшу, служби.
Щоб кожний робггник

1

службовець знав сво! реальш дй, доцшьно на

видному 1 доступному кожному
документа:

ПраЩВНИКОВ!

М1СЦ1

ВИВ1СИТИ

наступи!

сигнали оиовйцення ЦЗ та порядок дШ за ними;
план - графнс евакуацй' щдроздшу, схеми евакуацй;
розрахунок робггашав та службовщв по дшянках на евакуацпо;
графш безавар1йно1 зупинки виробницгва;
шструкцй з безаваршно! зупинки;
рОЗрахунОК роб1ТНИК1В Та СЛужбоВЩВ, ЯК1 ВИД1ЛЯЮТЬСЯ у об’екпш
формування, а також у власш цехов1 авар1йно-рятувальш групи.
План евакуацй щороку уточнюеться до 01 березня станом на 01 С1чня
поточного року. Унесения змш до плашв засв1дчуеться пщшсом голови ком1сй
з питань евакуацй.
Питания евакуацй включаються для вивчення в тематику занять
роб1тниками та службовцями у систем1 навчання з ЦЗ. Кр1м того,
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13

знов

прибулими пращвниками обов’язково проводиться вступний 1нструктаж на
р о б о ч о м у М1с щ , д е ПОВИНН1 б у т и д о в е д е т п и т а н и я з а х и с т у у

НС,

у том у числ1

1

з ев а к у а ц й '.
3.2. Планування
збройних

завдцв

з

евакуацИ прп

загроз!

(виникненн!)

КОНфЛ1КТ1В

За планування заход1в з евакуащ!

13

зон збройних конфл1кт1в

вщповщають центральш та М1сцев1 органи виконавчо! влади, органи м1сцевого
самоврядування та суб'екти господарювання.
При плануванш заходш з евакуащ! враховуються райони можливих
бойових дш та безпечш райони, визначеш Мшстерством оборони Украши на
особливий перюд.
Планування заход1в з евакуацй' матергальних 1 культурних щнностей, що
перебувають у державшй власносп, здшснюеться на нщстав! Перелшу

матер,ш,ьних , культурних щнностей, що перебуваюгь у державшй власносп та
потребують евакуацн в раз1 збройних конфлнтв, визначеного Порядком
проведения евакуацй у раз! загрозн виникнення або виникнення надзвичайних
ситуащй, затвердженим носгановою КаЯнету Минстрхв Украши вщ 30 жовтня
2013 року № 841.
Заходи з евакуацй в раз1 збройних конфлшив розробляються в плаш
цившьного захисту на особливий перюд окремим роздшом з визначенням
особливосп проведения обов'язково! евакуацй населения, матер1альних I
культурних щнностей у раз1 виникнення збройних конфлнспв (з райошв
можливих бойових дай у безпечш райони), наведениям висновюв з ощнки
обстановки та зазначенням 1нформацй щодо:
порядку оповнцення про початок евакуащ!;
кшькост1 населения, яке шдлягае частковш евакуащ!, за категор1ями (у
тому числ1 ос1б з 1нвалщшстю);
обсяпв та номенклатури матер1альних
пщлягають евакуац1!;

1

культурних щнностей, що

порядку вивезення населения та матер1альних
безпечш райони;

1

культурних щнностей у

порядку оргашзацй охорони матер1альних 1 культурних щнностей шд час
!х евакуац1!;
пунктш завантаження на транспортн1 засоби матер1альних
щнностей;

1

культурних

маршрут1в евакуащ!;
безпечних райошв, куди зд1йснюеться
матер1альних 1 культурних щнностей;

евакуащя

населения

та

пункив вивантаження матер1альних 1 культурних щнностей у безпечних
районах;
особливостей планування екстрено, евакуацй' населения п зон можливого
ураження.
Заходи

з

приймання

та

розмщення

евакуйованого

населения,

матер.алышх 1 к5™7рних Щнностей у раз! збройних конфлштш розробляються
в плаш цившьного захисту на особливий перюд мюцевих оргашв виконавчо!
владн, оргашв инсцевого самоврядування, на територн яких визначено безпечш
райони.
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висновки
Розглянуп питания планування та оргашзацй евакуацй населения,
матерхальних 1 культурних щнностей на УС1х щвнях функщонування системи
цившьного захисту дозволяе визначиги мхсце кожного органу державно! влади,
субекта господарювання, кожного громадянина при оргашзацй такого
важливого заходу захисту населения в умовах загрози або виникнення
надзвичайно! ситуацй, як евакуац1я.
Ефектившсть заход1в з евакуацй на репональному, мюцевому та
об’ектовому рхвнях забезпечуеться своечасним утворенням та яюсною
орган1защею роботи орган1в з евакуацй, !х шдготовкою та навчанням,
своечасним застосуванням розроблених документ1в з питань проведения
евакуацй.
Усшшне виконання заход1в з евакуацй потребують чтш го планування,
вщповщального призначення член1в тимчасових оргашв з евакуацй та
виршення економ1чного, сощального, транспортного, медико-саштарного,
фшансового 1 других вид1в забезпечення.

