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1. Загальнi положення
1.1 . Служба uивiльного захисту (далi - ЦЗ) - структурний пiлрозлiл Iнституту бiоорганiчноi xiMii та
нфтохiмi'i iM. В.П.Кухаря (лалi - IБОIIХ iM. В.П. Кухаря) НАII Украiни.
1.2. Служба I_{З Iнституту пiдпорядковусться :

- директору - начаrlьнику цивiльного захисту IБоНХ iM. B.I I. ltухаря НАLI Украi'ни:
- з оперативних питань - застчгil] ику . tирек гора il заt alIt,Httx llи гагtь.
1 .3. Мета дiяльностi с:tужби I {з оргаrl iзачiя i косlрди наI tiя робi г з п и гаll ь заtlсrб il ання l a реагування на
надзвичайнi си'r,уацi'i, цивiльноl,о захисту персо}{алу. з\]сIIIIIсIIня в гра,r i зби гкiв 1, разi виникнення НС,
l,4.У своТй лiяльносr,i служба I{З керусться:
Кодексом I{ивiльноi,о захисl,у Украiни вi,r 02,l0.2()]2 N! 510З-Уl.
Законом Украiни <Про правовий режим IIадзвиIIайtlого с taHr,>.
Законом Украiни <<Про па:tзви.tайний cтaH>_
постановамИ КабiнетУ MiHicTpiB УкраirrИ вiд 26.()(1.20 ]] Nч -+-+З (l Ipcl за Iвср.tжсttня ГIорядку пiдготовки
до ;(iй за призпаченням оргаt l iB vtrpaB;li}] tlя ]acrI-,I lllltзi,tl,tltrl о ]а\I]сг\)). Bi.,i ](, ,lсрвпя 2О 1З р Nч 444
"Г[ро загвср_tхtеltня I-|оря_rкr з.tiйсttчння IlaBllJlllIя насе lсlIllя Jiяrl r нt.Lrви,lайних сиlrаuiях,,.
розпорядженнями Презилii НАн Укратни l,а нака]а\{и вищих оргагtiв цивiльного захисту населення,
Правилами внутрiшнього,грудового розпорядку.
Статутом Iнституту, Колекгивним договором IБонХ iпl. В.П. Кчхаря НАН Украihи на piK,
наказа]\,Iи! розпорядженнями Прсзидii НдI{ УкраТни, директора Iнститч.1.1. та цим Положенвям.

2, OcHoBHi завдаIlня
2.1. ОргапiзачiЯ ]IjIанування.liй ксрiвтtиIгtва. персоIlа,:I\ ll;с-l'и гч-l,t ta коор-'lrlнаlliя лiй формувань та сил
r(ивi.Jlьного захис],ч Iнсrит\,rr r разi BttrtttKttctlttя Ha.-ttBlt,laйrtltx сиr.r,аlliй- з]tiйснеllllя мсlоJIичного
керiвництва та KoHTpoJIIo за ]]iя:iьнiс,l,кl п i:роз.ti.,l iB ,] 

гI }.l I all l, t(и l; i.-t ьн ol о ]it\ и с l ) . органiзацiя взасмолii з
ЦИ\ llиtХНЬ З деРжавIlи\IИ Iu \liсЦсltи\lи Uрllllч\Iи вико|Iilвt|(ll |] lа.(и,
2.2. Здiйснення комплексу захо;tiв щодсl ,запобit,ання. 

реаг},t]аt{ня lla ll:t,tзвtt,tайtli си.l.уаrtii природного.
техногенFIого та соцiа,tыtо-по-lliти.lнtlго характсру. :rjKBi:raltii Тх нас.lliдкiв.
2,3. Органiзацiя виконання заходiв tlивi;Iьного захис,],\'ч режи\Iах: повсякдснtriЙ ]liяльностi, режимirrjдвищеноi готовпосT,i (при llоt,iршеннi 1,1toB або ,,ро,:r,b'ivou,,,, i i'x tttlt,iрrI;ення)- в умовах надзвичайноi
ситуацii (реагування на налзв1.1,rаiiну си'гуаuiкl або pca-,tl,ttr заt рrоз1 il'виlIttl,нсIlня),
2.4. ЗабезпечеНня готовностi оргаlriв управлiння- сисl,еl\,| зв'язк1, га оtttlвiпlення. сил r.a засобiв до дiЙ унадзвичайних ситуацiях.
2.5. органiзацiя Проведення коп,tllлексноi оцiнки техногенноi безпеки стану потенцiйно небезпечлlих
об'ек,гiв з метою забезпечення cTzt.ltoT робо'ги таких об'скгiв в чмовах надзвичайних ситуацiй,
),6, Розроблення планiв та ро,,tлоря_fчих докr rteHr iB l пи гань tlивilьноt,l lахист), llлан) вання,
узгодження ],а затвердже}lня заходiв з пи l.aнb цивi;tьногtl захисту" l11о t ttl.гребr,tоr.ь фiнансування.
2.7. Iнформування та налання роз'яснеI{ь гlpattiBпlrKart lli.Lрttзli:riв r ,,,u,,.u,,r, цu,,i,-rоЙ,.u захисry.

З. Функцii служби ЦЗ
3.1. У повсякденнiй дiяльностi:
З,1.1. РозробrrеНня ПланУ лiй органiВ vправ;liннЯ'tа си,:l r рlзi IJltllиKHUH}trl tlа]lзвичайноi ситуаriii в
IБОНХ iM. В.П. Кухаря HA}l Украiни .

3.1.2. Розроблення планiв та роJпl]ряjl|lи\ дLlкr пtсн l iB J Ilи гatlIь надзви,lttйltих си.гуаrtiй ,га цивiльного
tа\исту У vирний ,taC ra tta особ.tивиЙ llelli(\ I l lя lЫ tl11 1r'. l}.ll, Кrх;rрЯ II\ll Укlrаirrи,
,1,1.З. Кtlор-tинаuiя розроб.tсння lt.taHitr tl pU jll()ГяlllIl\,lllK_\\l.'tl ,il,,, tttl't,trtb tt ,ви,llйttих (,итчацiй lс
цивiльногО захистУ у мирниЙ час та на оссrбливиЙ гtepio,,t З 1,1tpaB.tirttlяrt } llи lallb НаЛЗвиt{айних
ситуацiЙ !еснянського раЙопу пл. Кисва.
3.1,4. Коригування планiв не менше одноI о разу на пiвроку.
J,1,5. Прогнозlвання йvовiрносliвиникllеttня надзви,tайllих сигlаLriй la ро}роблення молелi розвигкуподiй на об'сктах IБоНХ iM. В.П. Кухаря НдLI Украiни внаслiдок Тх 

"r"й*rЬr,rо.З.1.6. Впровадження нових меl'одiв прогнозуваII}tя. оtliнки сиr.уаltii- розрахункiв сил та засобiв,
прийняття та реа-T iзацiТ рiпIеIlь з використаlItIя\,I ко'{п Io герних гехlttl"llсlt iй.
3,1,7. Розробка пропозицiй цо]lо },доск()IlаIсIlIIя 1а RIl ро t]a,,()Kcl{ н я cttc lcv 1ttpaB.l illH я- збору.
оповiщення та зв'язку.
3.1.8. Розроблення докумен'I'iв для tliдгtlтовки r,a il rфорпл ацiй rrо-анал j,l,и,lногtl забезt,lе.tення KoMiciT з
надзвичайних ситуацiй та евакуацiйноi KtlMicii.



з,1,9, Участь у роботi koMicii з tlадзвичайних ситуаrtiй. евакчаrtiйнот kobticii', а .гакож iнших комiсiйIнсти,гуту, забезпечення взасмодiт з органами сllс ijc.
З,1,10, Розроблення та уточнеJ{ня планiв взасмrодii у pzBi ви}Iикнеtltlя лtалзвичайних ситуацiй,З,1,1l, Органiзацiя свосчасноТ пiдготовки (перепiдiоiовки) праrtiвникiв Iнсти.гуту. керiвного складупiдроздiлiв до дiй в умовах надзвичайноi ситуацii.
3. 1 . 12. Органiзацiя пiдготовки з питань ,rивjльноl о ,]ахисту, КОМандно_наIiальн ицького складу,
t}opMyBaHb цивiльногО захистУ IНс1итl,ту.
3.1.13. Контроль за ведеIIням об;liк) пi]tl оr.овки 1,cix ка.l.сt,tlрiй ltpattiBrrиKiB.,1o,1iй вумовах
падзвичайних СИт},аltiй, провс,llеннrl заllrI]ь_ навчаI{ь- грсII\ t]a}Ib.
З,l,]4. УдосконаЛL'I|ня наВЧаlьно-vutсрilt_tьlll,'r'баrи rLиlri rыrt,l(l tJ\Исl}.lll)(,всJсння Jaxo.]iB
пропаганди цивiльного захисту серед Ilрацiвпикiв.
3, 1 ,15, Узагапьнення, пiдготовка та на,цання необхiдноi irlфорлrаltii' .лирек.tюрl, lнс.t.и ty'y IIро захоj{ибезпеки на пiдпорядкованих об'сктах.
3,1, l6, Органiзаtliя, кt'lнтролЬ ],а на,lа}IнЯ .loIlo\1Ol и 1, розро6:tеrltti .:loKvlteH.,.iB )' пiдроздiлах Iнститу.гу..j.1.17. СвосчасrIе наданIlя tloBi.'ltlll;lcHb ,t а itttttl.tx 

'Ui '''u* .,tou,, r,aH-r iB ,:to lIрсзи.,tii. I lДН Украiни .l.a
вiдлi-цу З питань надзвиЧайних ситl'аltiti-lzt циBi-,lblltl1.o захис-l\ Ilасе-лснltя /{есtlянського району м.Кисва.
3,2, У РеЖИМi ПhВИrЦеПОi ГОтовнос,гi (при поl,iршеннi ситуацiТ або прогrтозуваннi погiрrпення):
3.2,1. Оцiнка обстановкИ та IIрогнозуваНня ii роiвиткl'з використанI{яlчl довiдникiв, таблиць,
комп'ютерних технологiй тощо.
з.2.2. Перевiрка доведення сигнапiв оповiщення у робочий час до l]сього персонzпу, lIриведення угоr,овнiсть формувань цивiльтrого захисl у за розпорядженняN4 наtIапьника цивiльноt.о захисту
Iнститчr,у.
3.2.З. Збiр KoMticii з надзвичайltих сиr.уацiй, пi]lirrroBKa jtаr{их .{,lIr] робоlи Ktrr,licii.. },!Iас.гь у iT робоr.i.З,2,4, Уточнення BapiaHTy роз] IоряjlжеII ня нача-lьник|l I [З Illc lи гl"iу,. який зап,,,адс,rо у ]IJiatIvBaJ] ьних
докумен,i,ах.
jj,2,5, У,.очнення складу i завдань мобi.,lьноi' olrepa't и BttoT l pr tltt jl,'lя 0llсрil lивноl о реагуваIlня на
розвиток подiй на MicT.li виникнення на,,lзвичайноi сlл.гl,аltii.
З,J,б. Opl аrriзаuiя олсраtивноtU черI \llllння Hli tlfr'l ц 1i. рL,,вirки i с п uс l cpe,ttc t t lt я la навколиtltнiм
середовиlllем.
З,2,7, УТОЧНеННЯ ПЛаНУ В:]аС\lОjtii'З Органаrtи l,ttpilB:lillltя. сtl_,Iаьtи i c;tr iкбаьlи сlб,ск г:t. llрези,цii I-{дIlУкраiни (району).
j.2.8. УточненНя MaprupyTiB i поря,rк1 евакуацir'при виttикнеltlti lt;lLtви,tайноТ сит\ацii.
J,2,9,УЧаСТЬ У ЗаХОДаХ ЩОДО ЗаХИСТУ персоналу. забезпс.lення сталого функчiопу"uur, об,сктiвlнституту.
3,2,10, Пiдготовка даних про си,гуацiю для доповiдi вищим органаN,I управлiння та органам сдс нс,якi взаr модiк.l гь ,t ни v,
3,2,1l, Доповiдь про прове,ценi захоли KoMicii з пиlаIlь н.1,,tзви чай н lrx сtт,гr,аtliй Ittсr.иrуту, вiд,цiлу зпитань надзвиrIайних ситуацiй та циBi.ltt гttlI,o захис1\,tIасе lсlrrrя /[ссrrянськ,,lо l)пЙi)пу м. Кисва.З.З. В умовах надзвичайноi сиr,уаuii (рсагl,вu,,,,u uu ,,п.f,u",tайtlr,сит}аtliкl або petutbHy заr.розу lTвиникнення):
3,3,1, Конr,роль за доведен}IяIl сигlIа-l\ до керiвного cK-]a.]V- IlcpcoнaJlr,. opt,aHiB уllравлiння i си:r IJЗзгiдно з IIланом взасlvо,цii (за поr.ребоrо.) про виникнеrrllя ltit.'1зви,lайlltli си,r.),аttil.на об'ск"l-i.
З,3,2, KoHTpo.1Ib за зzlrlучен}Iяv чергових си-л об'скr,а i гlрибуr,r,ялt си.;l п,tiстаlрайсru_r,)-ru nnu"o"
взаемодiТ.
3,3.З. Забезпеченrтя збору членiв коплiсiТ ,] на,{ ]I]и,lай I tIj \ с и г} altili. (cBaKl al tiй rroi KoMic ii) учасr.ь у ixроботi.
З,3,4, Органiзацiя збору даних вiддi,,riв з питань rlа;lзви.tайних ситуацiй районних у м. Кисвi лержавнихадмiнiстрацiй та iнших органiв СДС FIС, якi взасмолitо.t.ь з ними.
З.3.5. ВжиттЯ екстрениХ заходjв цоJО захисl.у персоНалу об'скта (евакуацiя, укриття).j.З.6, Своr,часна пiдl оговка проекгiв РОЗЛОРЯДЖ!'Нь nu,,ur"n"nu цивiльttого захист1 lнсtиr1 гу,
4олв9л9llня 

ix пiсля затвердження до виконавцiв, з,,tiйснеlтня контролю за ix виконанням.
3,3,7, НаДаННЯ СПiЛЬНО З фахiвцями i с;lужбами lнстllтt"гч оцiltки масlптабу ,,orii, |o3n ipiB збиткiв j
наслiдкiв надзвичайноi ситуацii.
З_З,8, ДоповiдЬ llpo сиr,уацiкl i в)+{и гi ]ахuдИ l]аlIiulьIIик,\ вi,ui:rl'з llи-I,ань l1иtзi;lьllого захисту t lрезилiiHAII Украiни r'a вiддiлу 1] пиl,ань надзвичайних a" rуоч]й ta tltlBi.lbtltlt о }ахисlч tIасеJення
f|есttянського раЙtlну м, Киr Bl.



;l. [Iрдва
llIя викоtrанrrя покJIаде}Iих на с:rужб1'IJЗ (l1,нкLriй-tа1 зtlвjlttнь прачiвники вiдl Itlвillно ,цо розrlодiлу
обов'язкiв мають право:
4. l. Перевiряти якiсrь розроблення lIлаll}вальних la розпоряJчих:окуrlеtltiв { llи laHb надзвичайних
ситуацiй, цивiльного захисту у мирний час та на особливий tlерiод у lliдро'зrliлах Iнсrи,rу.r.у, надавати
меtоди,lнiрекоvендацiТ шодо iх розроблен н я.
4.2. Пiдписувати та подавати на затвердження плапувальнj док}метIти з питань запобiгання i лiквiдацii
надзвичайних ситуацiй техногенного iприро:ноrО xalraKTepY. цивi:lылого захисту lнституту.
4,3, Bil1 ваrи планlва-пьtti ta pottt,_rlrя.t'li.tUK}\4elllи t пи'lJllь ltlt.t,звtt,lайttих си lrltLjй гl tlивiltьного
захисту, що розробляються в Illc,l,и,l,vTi.
4.4. Вимагати вiд пiдроздi:liв Iнсти,t'l'r'у" необхi:lrY ittфoplrattiltl J Ilи li,tнl,. LIlO lla,tc,кitтb до компеl.енцii
служби ЦЗ.
4.5. Виконувати перевiрки iздiйснюва,ги KoHT},}ojIb за:
- проведенням заходiв щодо забезпечення I{иI]iJьIIогО зtlхис,],\ ,га заtlобiганltя над,звичайним ситчацiям
на об'с:ктах lнсr,и,гут1,;
- tsиконання\4 )Ii_lрозлiла\,|И [ttctиtrrr П(lсlJl](Jl"i. ttirKutilr, pilu,.,ttt, tlt iHtttttx l,pl illlitаuiЙно-роiпоряд,lих
ДОКУМеНТiВ З питапь цивiльноt,о захис l,v. ttа"f]вrt,rайtlllх ctt г_r аlliй;
- забезпеченням безаварiйноi роботи по-r,енttiйтrо-н сбезl tечн и х об'ск-гjв в yi\4oBax надзвичайних
си,r,уачiй;
- проведенням спостереження за станом }Jавколишнього середовища;
- наявнiстю, станом i виiористанням матерiмьних резервiв для запобiганllя, lтiквiдацii надзвичайних
ситуацiй та Тх наслiдкiв;
- забезпеченням персоналу засобами iндивiдуаrьного захис.tу,
- оснащенlтям формувань майноNl llивiльного захис ]\,.

5. Органiзацiя упDавлiння
5. 1. Сrlчжба цивiльного захистr t t iдtlоря_]коl]\. j l,ся jiиректор\ l lIс ги t r, г1,.

5.2. Чисельнiс,гь i квапiфiкапiйгtий cK;la.t( dlахjвцiв с.tчт.би tlи;ttil,tlt( гься lllIатI{и\l рt)зписом.
5.З. Посадовi обов'язки, в,зас,мtlвiдltоси Н и r,a вiлt loBijta-llЫlic lb tlраtliвниКiв с';rу;tби 1,1ивiльного захисту
визначаюlься Тх посалоtrипlи ittc rp1 кrLiяrtи,

6. Взасмовiлносини
6.1. З вiддiлом:] питань наjl,звич:tйних си,l1,ачiй lIрези'.tij llAIlY:
ГIадання:
- пропоlиuiй ] впровадження'захо_tiв. спряllt.)ваllих lla Jнижеllllя рiвня нсбеlпеки ta tLивiльного
захисl,у;
- vатерiалiв комплексних i планових перевiрок з пи,lань t,tивiльноtо за\ис,l):
- iнфорvачii лро виконання розпорядчих локумен гiв J пи,l анЬ цивiльноl о Jахис г\:
- оперативноi iпформацii прО випадки порушснЬ нор\IативIJих aK,l,iB з пlаr,ань цивiльного захисIу;
- звiтiв з питань цивiлыrоI,о захисту:
- коlхторису заходiв з llиt,атtт, цивijtl,tt(lI'(] Ja\t,cl\ ]i] lll))Nеr(tlо'i'безгlеки lla piK.
Отримання:
- копiй розпорядчих докумеllтil] 3IIитанЬ tlивi:tьного захtjс,г},- lti,{гo't(lB,lleTt их вiдлi:lопr з питань
l{адзвичайних сиr,уаuiй Прези,цii IIАII Украiни;
- aKTiB перевiрок з пи,]ань циBiJtbtttrt о tilхисl\:
- методичних вказiвок для розроблення захолiв з ttи-lttllь ltи Bi,lt,Ho1.o Jll\исl \.

6. З. З бухгалтерiсrо:
Надання:
- кошторису витрат на наступний piK .Ito 0l липня поIоч}lого року
- програм заходiв на цивiльний захист, що за.гвердженi в lнс,гитуr.i
Отримання:
- ловiдки необхiднот для планування та прилбанпя майна цивiльного ]ахист), - щоквартально;
- довiдки про використання кош],iв на придбання майна I{З.
- розрахункових лис,гкiв.



6. 5. З вiлдiлом MaTepiatbHo-Tex tl iчн ot.o пос].аIlаIiilя:
Надання:
- розрахункiв на придбання необхi.,1llоi Ki,llbKoc,l,i l{ервиIIrlих засобiв ittливiд\,а,IьIl()] о захисту для
п iдроздiл iB Iнсrитуr1:
- заявок на tтридбання необхiдноi лiтера'гури. нормативlltl-правовоi'бази з питань tlивiльного захисr),
v ебл iB. iнвентаря iшорiчно.1.
Отримання:
- виконаних заявок (за вимогою);
- перелiку первинних засобiв iндивiдуilлыIого захисту (по Mipi придбання),

6.6. З вiддiлом кадрiв:
Надання:
- лiкарняних ;tистiв,цля оформ-пення (за вил.tогоlо):
- пропозицiй до Ко].tдоговор), (за виr.rогокl)
О гримання:
- затвердженого графiку вiдпчсrtlк (за вимогоttr):
- наказiв по особовому складу. В roltv чис,,ti ttptl llpl.tliHяt t,гя на рtlбо.гl. звi:tьненllя.
надання учбових вiлпусток (за вимоI.сlttl):
-данихпронаявнуl{иселt,}liстьltраItiвrrикiвlltс,lиlrlrс]а}lо\Iнll 2() ,r,paBrr я ,t,a 20 ;tис tot tала I Iоточного
року,

6.7. З iншими сrруктурними lti_tроз:iлаvи:
- погодження iнсrрукuiй посадових осiб в ,lac rинi uивiльнtlго захисl) . ll,taHiB навчання керiвного га
командно-начальницького складу формувань цивiльного захисту;
- участь в роботi нарад з нач.шьниками вiддiлiв та керiвниками triдроздiлiв lнс,l.иr.у.rч:
- проведення олератиljних нара: з керiвникаvlt tli,tlrt,l.ti tiB. нi1.1itlIl{я K()llc_\,l1,1Jltiй { llиllнь цивiльноl tl
захисту.

7. Вiлrlовiда"rrьнiс,гь
11раltiвники с.rlжби l_{З нес),lь JиcltиILlirraptl1 r,i,rпuвi_lц.tl,tti,.,tь lll нсвик()нl1lIня аб,r нсна:tежне
виконання ними cBoli посадових обов'язкiв. lIокла/lених IIat Itих ,],р),ловим jloI'oвopoi\{. l]равиJIами
внУтрiшнього ТруДовоГо розПоряДк}'. Itип,t IItl;lоженняLt- за нсвикона}Iня ви\{ог TIIIIIIlo].() законодавства
УкраiнИ та розпорядчиХ ,lloKyr,teH гiВ Illс,гиl,r"гl'бiоо1-1l al;i,rlloT xirriT,l,a наф-t.охiьtii ill. I], Il. Кухаря
I{AH Украiни.

Провiдний фахiвець з пиl,ань цивiльного захис.гу О.С. Броваречь

]Iсреве.lення,га


