
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

21.01.2019 м. Суми № 19

Про  затвердження  планів
заходів  з  питань  цивільного
захисту госпіталю на 2019 рік

Відповідно до статей 19 та 130 Кодексу цивільного захисту України та
наказу управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації
від 17.01.2019 № 27-ОД «Про затвердження Плану заходів з питань цивільного
захисту  галузі  охорони  здоров’я  Сумської  області  на  2019  рік»,  з  метою
підвищення готовності  та  вдосконалення підготовки органів управління і  сил
цивільного  захисту  госпіталю, забезпечення  виконання  заходів  по
попередженню  та  зниженню  загрози  виникнення  надзвичайних  ситуацій,
мінімізації їх наслідків у разі виникнення

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  План заходів  з  питань цивільного  захисту  комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  «Сумський  обласний  клінічний  госпіталь
ветеранів війни» на 2019 рік (далі - План), (додаток 1).

2.  Затвердити  План  заходів  по  попередженню та  зниженню небезпеки
виникнення надзвичайних ситуацій в КЗ СОР «Сумський обласний клінічний
госпіталь ветеранів війни» на 2019 рік (додаток 2).

3.  Фахівцю з питань цивільного захисту,  голові комісії  з  надзвичайних
ситуацій,:

1) до 01.03.2019 проаналізувати стан виконання Плану заходів з питань
цивільного захисту госпіталю за 2018 рік, затвердженого наказом по госпіталю
від  02.01.2017  №7  «Про  затвердження  Плану  заходів  з  питань  цивільного
захисту обласного госпіталю на 2018 рік;

2)  аналітичну довідку  та  пропозиції  по  усуненню виявлених недоліків
надати начальнику госпіталю до 01.03.2019;

3)  забезпечити виконання передбачених Планом заходів та надання до
управління охорони здоров’я інформації про виконання кожного пункту Плану
у визначені терміни.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Начальник



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ КЗ СОР «СОКГВВ
від 21.01.2019 № 19

План 
заходів з питань цивільного захисту 

комунального закладу Сумської обласної ради
«Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни»

на 2019 рік

№
з/п

Найменування заходу
Відповідальні за

виконання
Строк

виконання
1. Уточнити  та  доопрацювати  відповідно  до  вимог  нормативно-правових  актів  та  інструктивно-

методичних  документів  наявні  плани  реагування  на  надзвичайні  ситуації  техногенного  та
природного характеру,  плани взаємодії зі  службами цивільного захисту,  плани евакуації,  схеми
оповіщення та збору особового складу тощо, про вжиті заходи надати інформацію до управління
охорони здоров’я 

Фахівець  з  питань
цивільного захисту

До 10.03.2019

2. Привести  документацію  з  питань  цивільного  захисту  у  відповідність  до  наказу  ДСНС  від
12.07.2016  №  335  «Про  затвердження  Примірного  переліку  документів  з  питань  цивільного
захисту,  що  розробляються  центральними  і  місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами
місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання»

Фахівець  з  питань
цивільного захисту

Постійно

3. Заходи з питань цивільного захисту в госпіталі проводити на плановій основі, відповідну роботу
вести  відповідно до вимог наказу  МОЗ України  від  20.06.2003 № 210 в/м «Про затвердження
Методичних  рекомендацій  щодо  здійснення  підготовки  персоналу  організацій  і  підприємств  у
галузі охорони здоров’я України у сфері цивільної оборони та навчання його захисту і діям при
надзвичайних  ситуаціях  техногенного  та  природного  характеру»  з  урахуванням  можливих
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, типових для відповідної території,
вірогідності  їх  виникнення  та  проведення  заходів,  спрямованих  на  їх  усунення  та  ліквідацію
медико-санітарних наслідків»

Фахівець  з  питань
цивільного  захисту,
голова комісії з НС

Постійно

4. Підтримувати об’єктовий резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до
номенклатури  та  обсягів,  визначених  наказом  МОЗ  України  від  10.08.2001  №  331  та  наказом
управління охорони здоров’я від 25.09.2001 № 795.

Фахівець  з  питань
цивільного  захисту,
відповідальний  за
зберігання  об’єктового

Постійно
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№
з/п

Найменування заходу
Відповідальні за

виконання
Строк

виконання
резерву  лікарських
засобів

5. Надавати до управління охорони здоров’я звіт про хід накопичення лікарських засобів та виробів
медичного призначення об’єктового резерву, відповідно до форми, що додається.

Фахівець  з  питань
цивільного  захисту,
відповідальний  за
зберігання  об’єктового
резерву  лікарських
засобів

Щомісяця до 
5 числа 
місяця, 
наступного за 
звітним

6. Утримання,  поповнення  та  оновлення  лікарських  засобів  та  виробів  медичного  призначення
проводити згідно з вимогами Інструкції по довготривалому зберіганню на складах закладів охорони
здоров’я  області  незнижувального  запасу  медичного  майна,  введеної  в  дію  наказом  управління
охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації від 17.08.1999 № 613

Фахівець  з  питань
цивільного  захисту,
відповідальний  за
зберігання  об’єктового
резерву  лікарських
засобів

Щомісяця до 
5 числа 
місяця, 
наступного за 
звітним

7. Забезпечити оснащення спеціалізованих бригад постійної готовності другої черги Державної служби
медицини катастроф відповідно до Тимчасових табелів оснащення (Медичне постачання формувань
і  закладів  Державної  служби  медицини  катастроф.  Київ  -  1999  рік)  згідно  з  розробленими
кошторисами та наданими пропозиціями до місцевих бюджетів

Начальники  бригад,
фахівець  з  питань
цивільного захисту

Щомісяця до 
5 числа 
місяця, 
наступного за 
звітним

8. Вжити  заходи  для  забезпечення  накопичення  засобів  радіаційного  та  хімічного  захисту  для
особового  складу  закладів  охорони  здоров’я  відповідно  до  затверджених  норм  (постанова
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200, наказ управління охорони здоров’я від
01.10.2002  № 876).  Дані  про  наявність  засобів  індивідуального  захисту  надати  до  управління
охорони здоров’я у річному звіті за 2019 рік

Фахівець з питань 
цивільного захисту, 
заступник з економ-х 
питань,

Щомісяця до 
5 числа 
місяця, 
наступного за 
звітним

9. Забезпечити проведення на плановій основі заходів по попередженню виникнення надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  (навчання,  тренування,  протипожежні  заходи,
засідання комісій з питань надзвичайних ситуацій, комісій з питань евакуації, виконання наказів
тощо).  Звітну  інформацію  про  виконані  заходи  разом  із  примірниками  відповідних
документальних  матеріалів  (протоколи  засідань  комісій,  матеріали  навчань,  тренувань  тощо)
надавати до управління охорони здоров’я 

Фахівець  з  питань
цивільного захисту

Щомісяця до 
5 числа 
місяця, 
наступного за 
звітним

10. Забезпечити надання інформації про надзвичайні ситуації оперативному черговому фельдшерові-
диспетчеру КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» згідно з Регламентом та Переліком надзвичайних ситуацій
(наказ  управління  охорони  здоров’я  від  03.09.2000  №  604  «Про  введення  в  дію  наказу  МОЗ
України  від  03.08.2000  №  189  «Про  затвердження  Регламенту  подання  інформації  у

Черговий  лікар,
голова  комісії  з  НС,
фахівець  з  питань
цивільного захисту

Постійно
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№
з/п

Найменування заходу
Відповідальні за

виконання
Строк

виконання
функціональній підсистемі МОЗ України в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з
питань надзвичайних ситуацій») телефонному режимі та в електронному вигляді, незалежно від
кількості постраждалих

11. Забезпечити протягом доби оформлення Повідомлення про звернення чи доставку до медичних
закладів  осіб  з  тілесними  ушкодженнями  чи  отруєннями,  отриманими  під  час  пожежі  (наказ
управління охорони здоров’я від 05.08.2005 № 886) та надання його до територіальних підрозділів
МНС України (органів державного пожежного нагляду) і протягом тижня - до управління охорони
здоров’я 

Черговий  лікар,
голова  комісії  з  НС,
фахівець  з  питань
цивільного захисту

Постійно

12. Інвентаризацію  оснащення  спеціалізованих  бригад  постійної  готовності  другої  черги  проводити
станом  на  01.07.2019  та  на  01.01.2020,  матеріали  інвентаризації  надати  до  управління  охорони
здоров’я

Начальники  бригад,
фахівець  з  питань
цивільного захисту

До 05.07.2019 
та 
до 10.01.2020

13. Надати до управління охорони здоров’я Звіт про виконання плану заходів по попередженню та
зниженню загрози виникнення надзвичайних ситуацій у закладах охорони здоров’я за 2019 рік та
План заходів по попередженню виникнення надзвичайних ситуацій у закладах охорони здоров’я
на 2020 рік (разом з кошторисом)

Фахівець  з  питань
цивільного захисту

До 15.11.2019

14. Упродовж року ввести в дію Плани:
протипаводкових заходів та пропуску льодоходу;
протипожежних та протиепідемічних заходів;
підготовки до дій в екстремальних осінньо-зимових умовах 2019 – 2020 років

Голова комісії  з НС,
фахівець  з  питань
цивільного захисту

лютий
квітень
жовтень

15. Підтримувати в готовності до використання технічні засоби системи оповіщення, перевірки стану
їх  утримання  проводити  згідно  із  затвердженими  графіками,  інформацію  про  перевірки
відображати у щомісячних звітах з виконання заходів цивільного захисту

Провідний  інженер,
фахівець  з  питань
цивільного захисту

Постійно

16. Щоквартально (станом на 15.03.2019, 15.06.2019, 15.09.2019 та 15.12.2019) надавати до управління
охорони здоров'я інформацію щодо відомчих сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного
та  природного  характеру  за  встановленою  формою  (лист  управління  охорони  здоров'я  від
13.08.2010 № 456/5б)

Фахівець  з  питань
цивільного захисту

До 20 числа 
останнього 
місяця 
кварталу

17. Проводити роботу по комплектуванню резервних донорів, відповідну інформацію відображати в
річному звіті з питань цивільного захисту

Заступники з медичної 
частини та з 
медсестринства

Постійно

18. Вжити заходи по забезпеченню госпіталю, який в своєму складі має операційний блок, відділення
анестезіології,  реанімації  та  інтенсивній  терапії,  від  безперебійної  роботи  яких  безпосередньо
залежить  життя  хворих,  автономними  джерелами  електропостачання.  У  разі  змін  в  оснащенні
закладу  автономними  джерелами  електропостачання  та  автономними  світильниками,  отриманні
технічних  паспортів  та  актів  технічного  стану,  інших  змін,  відповідну  інформацію  та  копії

Провідний  інженер,
фахівець  з  питань
цивільного захисту

Постійно
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№
з/п

Найменування заходу
Відповідальні за

виконання
Строк

виконання
зазначених документів надавати до управління охорони здоров’я

19. Забезпечити  проведення  просвітницької  та  роз’яснювально-попереджувальної  роботи  серед
пацієнтів  та  медичних  працівників  закладу  з  питань  запобігання  виникнення  надзвичайних
ситуацій, зокрема дій при виникненні підозри застосування вибухових пристроїв. Продовжувати
роботу,  спрямовану  на  доведення  до  населення  інформації  щодо  поведінки  в  надзвичайних
ситуаціях, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил пожежної безпеки, поведінки на воді,
вживання дарів природи, інформацію про вжиті заходи відображати в місячних звітах з питань
цивільного захисту

Заступники з медичної 
частини та з 
медсестринства, 
завідувачі відділеннями

Постійно

20. Інформацію  про  виконання  заходів  по  попередженню  та  зниженню  загрози  виникнення
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,  стан  готовності  до  ліквідації
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій узагальнити та відобразити в річному звіті.
Узагальнені звіти за 2019 рік надати до управління охорони здоров’я (Додаток до плану заходів)

Фахівець  з  питань
цивільного захисту

До 01.12.2019

Фахівець з питань 
цивільного захисту



Додаток до плану  заходів  з  питань  цивільного захисту
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради
«Сумський  обласний  клінічний  госпіталь  ветеранів
війни» на 2019 рік

Звіт
про хід створення в _____________________________ об’єктового (регіонального) резерву лікарських засобів та виробів
медичного призначення для ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру станом на ________________ 
 

№
з/п

Найменування закладу
Заплановано
на створення
резерву, грн.

Створено резерв

всього, грн.
в тому числі кількість

найменувань
%

укомплектованостів закладі в аптеці

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Начальник
 Підпис Прізвище та ініціали
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Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ КЗ СОР «СОКГВВ
від 21.01.2019 № 19

П Л А Н
заходів по попередженню та зниженню небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій 

в КЗ СОР «Сумський обласний клінічний  госпіталь ветеранів війни» на 2019 рік

№
п/п

Назва заходів
Місце

виконання
Термін

виконання
Кошторис/

вартість
Відповідальний

виконавець

Порядок і термін
здійснення
контролю

Відмітка про
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І Організаційні заходи
1. Забезпечення персоналу госпіталю інструкціями, нормативними

документами  з  цивільного  захисту,  охорони  праці,  безпеки
дорожнього руху, пожежної безпеки, електробезпеки.

робочі
місця

персоналу

Постійно
-

Адміністрація
госпіталю

Постійно фахівець з
ЦЗ, інженер з ОП,
зав. відділеннями

2. Забезпечення закладу інформаційними та знаками безпеки, 
наглядним агітаційним матеріалом з питань ЦЗ, ОП, пожежної 
безпеки, оновлення куточків з ЦЗ та ОП

структурні
підрозділи,  каб.

з ОП та ЦЗ

За наявності
фінансування 6000 грн.

Провідний інженер,
інженер з ОП

фахівець з ЦЗ,
інженер з ОП,

провідний інженер
3. Контроль за технічним станом первинних засобів пожежогасіння, 

пожежною сигналізацією та виконанням вимог Правил пожежної 
безпеки в Україні

робочі
місця

персоналу

Постійно
-

Начальник ДПД,
інженер з ОП, 

зав. відділеннями, 

Постійно

4. Навчання  і  перевірка  знань  персоналу  госпіталю  з  питань
цивільного  захисту,  охорони  праці,  правил  і  норм,  інструкцій,
технічної документації на медичне і технологічне устаткування.

робочі
місця

персоналу

Постійно
7000 грн.

Голова атестаційної
комісії госпіталю,

інженер з ОП

Постійно
провідний інженер,

інженер з ОП
5. Теоретична  та  практична  підготовка  керівного  складу  з  питань

цивільного захисту,  пожежної безпеки та до дій при виникненні
надзвичайних  ситуацій,  підтримка  постійної  готовності  системи
управління,  у  тому  числі  при  раптовому  відключенні
електроенергії, води, тепла.

обласний
госпіталь

Постійно

5000 грн

Голова комісії з
питань НС, 
фахівець з ЦЗ

Згідно плану
підготовки ЦЗ

6.
Проведення об’єктових тренувань (навчань).

обласний
госпіталь

24.05.2019 -
Фахівець з ЦЗ та

начальник госпіталю
Згідно плану

підготовки ЦЗПроведення протипожежних тренувань. 24.05.2019
25.10.2019

-

7. Навчання персоналу госпіталю діям при виникненні НС і 
використання ЗІЗ, надання першої меддопомоги.

обласний
госпіталь

Постійно,
згідно плану

-
Керуючий склад ЦЗ

госпіталю
Згідно терміну,

постійно
8. Мат.-технічне забезпечення спеціалізованих бригад ІІ черги постійної

готовності для надання постраждалим необхідної мед. допомоги. 
відділення
госпіталю

За наявності
фінансування

35000 грн.
гол. м/с, провізори,
начальники бригад 

Постійно
фахівець з ЦЗ

9. Проведення комплексу дезінфекційних і дератизаційних заходів. відділення
госпіталю

Згідно норм
1500 грн.

гол. м/с,
дезінфектор

Постійно, заступник
з медсестринства

ІІ. Інженерно-технічні заходи.
10. Екіпіровка особового складу ДПД обласний

госпіталь
За наявності

фінансування
1500 грн. начальник ДПД,

заст. з економічних
Інженери –

провідний, з ОП та
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питань, головбух. фахівець з ЦЗ
11. Підтримання в справному технічному стані автотранспорту гараж

госпіталю
щорічно 25000 грн. Провідний інженер,

ст. водій
щорічно

12. Страхування автотранспорту та водіїв

госпіталь

щорічно 5600/1200 грн Провідний інженер,
ст. водій

щорічно

13. Проведення медичних оглядів водіїв щорічно 2500 грн. Провідний інженер,
ст. водій

щорічно

14. Страхування ДПД щорічно 7500 грн. заст. з економічних
питань, головбух.

щорічно

15. Технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників, 
оновлення засобів пожежегасіння, 
Перевірка, технічне обслуговування пожежних кранів та рукавів

щорічно 8000 грн.
3000 грн.
6000 грн.

начальник ДПД,
заст. з економічних
питань, головбух.

інженер з ОП,
фахівець з ЦЗ

16. Перевірка ізоляції електрообладнання та електропроводки, опору
розтікання  струму  на  основних  заземлювачах  і  заземлених
магістралей, електрозахисних засобів

щорічно 8500 грн. провідний інженер інженер з ОП

17. Підтримка в належному стані пожежної сигналізації щорічно 22000 грн. провідний інженер,
заст. з економічних
питань, головбух.

провідний інженер

18. Капітальний ремонт пожежної сигналізації. За наявності
фінансування

200.000 грн. інженер з ОП
постійно

19. Переведення електропостачання лікувального корпусу на першу 
категорію надійності та встановлення дизельної електростанції на
35 кВт. За наявності

фінансування

400.000 грн.
провідний інженер,
заст. з економічних
питань, головбух.

провідний інженер,
інженер з ОП,
фахівець з ЦЗ

20. Капітальний ремонт внутрішнього пожежного водогону 220.000грн. провідний інженер,
фахівець з ЦЗ

21. Підтримка в належному стані засобів зв’язку
постійно

12000 грн.
провідний інженер

інженер з ОП,
фахівець з ЦЗ

22. Капітальний ремонт пожежної насосної станції За наявності
фінансування

300.000 грн.
гол. м/с, головбух, 

фахівець  з ЦЗ,
провідний інженер

23. Придбання ЗІЗ

Згідно норм

3000 грн.
фахівець з ЦЗ

фахівець з ЦЗ24. Підтримання об’єктового запасу медикаментів та виробів 
медичного призначення згідно норм.

50.000 грн.
відповідальний за 
резерв

25 Створення запасу ремонтно–відновлюювальних засобів:

- труби водопровідні різних діаметрів;
- комплектуючі частини /(вентилі, згони, крани, муфти і т.п.).;
- цемент;
- дошка обрізна;
- шифер

За наявності
фінансування

20 м
70 шт.
250 кг.
1,0 м³
50 шт.

2000 грн.
2000 грн.
800 грн.
3500 грн.
1000 грн.

Провідний інженер,
технік,

заст. з економічних
питань, головбух

постійно

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-



9

№
п/п

Назва заходів
Місце

виконання
Термін

виконання
Кошторис/

вартість
Відповідальний

виконавець

Порядок і термін
здійснення
контролю

Відмітка про
виконання

26 Для забезпечення закладу запасом питної та технічної води на випадок
виникнення  аварій  на  водогоні  та  каналізаційному  колекторі  міста
(емності 100 л, емності 6л з питною водою)

обласний
госпіталь

За наявності
фінансування

20000 грн.
фахівець з ЦЗ,

заст. з економічних
питань, головбух

За наявності
фінансування
фахівець з ЦЗ

27 Для проведення робіт  з  ліквідації  наслідків  аварій  на  об’єктах
життєзабезпечення закладу - водяний насос 3500 грн.

28 Для  ліквідації  наслідків  аварій  на  об’єктах  життєзабезпечення
закладу бензиновий генератор на 2,5 кВт 5500 грн..

29. Для оснащення сховища (укриття) для особового складу та 
пацієнтів

обласний
госпіталь

За наявності
фінансування

60000 грн.

фахівець з ЦЗ,
провідний інженер,
заст. з економічних
питань, головбух.

За наявності
фінансування 
фахівець з ЦЗ,

провідний інженер
ІІІ. Підготовка комісії з питань НС.

30. Збір членів комісії з питань НС для вирішення заходів 
профілактичної роботи по попередженню НС.

обласний
госпіталь

Згідно
плану

- Голова комісії з
питань НС

щоквартально

31. Участь начальника госпіталю в роботі комісії з питань НС 
госпіталю.

обласний
госпіталь

Згідно
плану

- Начальник
госпіталю

постійно

32. Одержання завдання і доведення його до особового складу ЦЗ, 
персоналу відділень та служб госпіталю.

обласний
госпіталь

Негайно - Голова комісії з
питань НС

постійно

33. Приведення в готовність сил і засобів медичної служби по 
наданню медичної допомоги потерпілим при НС.

обласний
госпіталь

2 рази на
рік

- Голова комісії з НС,
фахівець з ЦЗ

начальник
госпіталю

34. Організація взаємодії з вищестоящими органами, іншими 
службами у випадку надзвичайної ситуації.

обласний
госпіталь

Постійно. - фахівець з ЦЗ,
черговий лікар

начальник госпіталю

Заступник начальника з економічних питань

Фахівець з ЦЗ


