
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

НАКАЗ

24.05.2019 м. Суми № 63

Про підсумки проведення
спеціального  об’єктового
тренування

Відповідно  до  вимог  Кодексу  Цивільного  захисту  України,  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  26  червня  2013  №  444  «Про  затвердження
Порядку  здійснення  навчання  населення  діям  у  надзвичайних  ситуаціях»,
наказу  Міністерства  внутрішніх  справ  України  від  11.09.2014  №  934  «Про
затвердження  порядку  організації  та  проведення  спеціальних  об’єктових
навчань і тренувань з питань цивільного захисту», наказу управління охорони
здоров’я  Сумської  обласної  державної  адміністрації  від  30.01.2019  №66-ОД
«Про забезпечення навчань з питань цивільного захисту у 2019 році», наказів по
госпіталю від 05.02.2019 № 28 «Про підготовку працівників госпіталю з питань
цивільного захисту в 2019 році» та  від 06.05.2019 № 60 «Про підготовку та
проведення спеціального об’єктового тренування», 24 травня 2019 в госпіталі
проведено спеціального об’єктового тренування з цивільного захисту за темою:
«Дії персоналу при пожежі у відділенні. Евакуація хворих і персоналу».

Особовий склад  штабу  цивільного  захисту,  комісії  з  надзвичайних
ситуацій, об’єктових формувань цивільного захисту і інший персонал діяли з
виконанням  завдань  у  встановлений  нормативний  час.  Учасники  тренування
дотримувались правил безпеки при проведенні тренувань з цивільного захисту.

На підставі вищевикладеного,

НАКАЗУЮ:

1. Підготовку працівників госпіталю з питань дій в умовах надзвичайних
ситуацій вважати задовільною. 

2. Фахівцю з цивільного захисту:
1)  проводити  роботу  із  підготовки  працівників  госпіталю  до  дій  у

надзвичайних ситуаціях;
Термін - постійно

2) забезпечити належне функціонування усіх невоєнізованих формувань з
цивільного захисту. 

Термін - постійно
3.  Керівникам  структурних підрозділів  проводити  роботу  із  підготовки

підлеглого персоналу до дій в умовах  надзвичайних ситуаціях. 
Термін - постійно



4. За активну участь при проведенні спеціального об’єктового тренування
з питань цивільного захисту оголосити подяку задіяним особам (Додаток).

5.  Вимоги  наказу  довести  до  заступників  начальника,  керівників
структурних підрозділів.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з припинення І. САВЕНКО

Юрисконсульт О. ЯЦЕНКО

Володимир Герасимів 701-806



Додаток

СПИСОК
учасників спеціального об’єктового тренування

- завідувачу поліклінічного відділення Г. Заєць;
- лікарю-кардіологу Н. Зеленській;
- практичному психологу Г. Дмитренко;
- провідному інженеру В. Котлярову;
- сестрі медичній поліклініки старшій А. Москаленко;
- сестрі медичній стаціонару старшій Я. Липченко;
- сестрі медичній поліклініки О. Гамбургській;
- сестрі медичній поліклініки А. Мірошніковій;
- сестрі медичній поліклініки Г. Скрипник;
- сестрі медичній стаціонару І. Манжосовій;
- сестрі медичній стаціонару А. Зубриліній;
- реєстратору медичному Н. Шрамко;
- молодшій медичній сестрі Г. Бондар;
- секретарю-друкарці С. Шульгі;
- електромонтеру О. Підлужному;
- підсобному працівнику І. Савченко.

Фахівець з питань 
цивільного захисту В. ГЕРАСИМІВ


