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Про  створення  системи
цивільного захисту в закладі

Згідно з Кодексом цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року, на
виконання  наказу  Міністерства  внутрішніх  справ  від  31.01.2015  №113 «Про
затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту» та
розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної  адміністрації  «Про
затвердження  тимчасового  положення  про  формування  ЦЗ»  від  17.03.2015
№139-ОД

НАКАЗУЮ :

1. Загальне керівництво цивільним захистом у закладі покласти особисто
на  начальника  госпіталю,  у  разі  його  відсутності  (відпустка,  лист
непрацездатності) на особу, яка виконує обов’язки начальника.

2. Створити органи цивільного захисту у складі:
1) органів повсякденного управління цивільного захисту;
2) служби цивільного захисту;
3) сил і засобів, призначених для виконання завдань цивільного захисту;
4)  фондів  -  фінансових,  медичних  та  матеріально-технічних  ресурсів,

передбачених на випадок надзвичайних ситуацій (далі НС);
5) системи зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.
3. На цивільний захист покласти завдання:
1) попередження НС техногенного та природного характеру і ліквідації їх

наслідків;
2)  оповіщення  персоналу  та  пацієнтів  про  загрозу  виникнення

надзвичайних  ситуацій  у  мирний  та  воєнний  час,  інформування  про  наявну
обстановку;

3) захист персоналу та пацієнтів від наслідків аварій, катастроф, великих
пожеж, стихійного лиха та від застосування засобів ураження;

4)  організація  життєзабезпечення  персоналу та  пацієнтів  госпіталю під
час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;

5) отримання інформації про обстановку через зв’язок з диспетчерською
службою міста, що проводить радіаційне, хімічне та біологічне спостереження;

6)  підготовка  командно-начальницького  складу,  особового  складу
формувань  та  персоналу  до  дій  в  надзвичайних  ситуаціях  та  вміння
застосовувати всі наявні засоби захисту.



4. Затвердити:
1) Органи управління цивільного захисту (додаток 1).
2) Завдання евакуаційної комісії та її склад (додаток 2).
3)  Комісію  з  питань  надзвичайних  ситуацій  згідно  з  ст.  6  Кодексу

цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (додаток 3).
4). Сили і засоби для підготовки і проведення заходів з цивільного захисту,

рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт  при  ліквідації  медико-санітарних
наслідків  надзвичайних  ситуацій  у  відповідності  до  наказу  Міністерства
внутрішніх  справ  від  31.01.2015  №113  «Про  затвердження  Примірного
положення про формування цивільного захисту» (додаток 4).

5.  У  відповідності  до  Статті  98 Кодексу  цивільного  захисту  України
створити та підтримувати незнижувальний запас лікарських засобів та виробів
медичного призначення, відповідальні Гаркавенко О.В. та Герасимів В.М.

6. Для оповіщення працівників про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій, аварій, катастроф підтримувати в справному стані об’єктову систему
оповіщення, відповідальний провідний інженер Котляров В.П.

7. Визнати таким, що втратив чинність наказ по госпіталю від 30.08.2016
№ 77 «Про призначення  посадових осіб  з  цивільного захисту,  та  основні  їх
завдання».

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник І. САВЕНКО

Юрисконсульт О. ЯЦЕНКО

Володимир Герасимів 701-806




