
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

НАКАЗ

06.05.2019 м. Суми № 60

Про  підготовку  та  проведення
спеціального об’єктового тренування 

Згідно плану підготовки з питань цивільного захисту керівного, командно-
начальницького  складу,  об’єктових  формувань  цивільного  захисту,
співробітників Сумського обласного клінічного госпіталі на 2019рік,

НАКАЗУЮ:

1. Спеціальне об’єктове тренування (СОТ) з питань цивільного захисту
провести  24.05.2019  за  темою:  «Дії  персоналу  при  пожежі  у  відділенні.
Евакуація хворих і персоналу». Тренування провести на території госпіталю.

2. На тренування залучити керівний склад, комісію з питань НС, об’єктові
формування цивільного захисту та особовий склад відділень.

3.  Керівником  спеціального  об’єктового  тренування  призначити  голову
комісії з надзвичайних ситуацій – Т. Скоробагату.

Штаб керівництва підготовки та проведення тренування створити у складі:
- керівник тренування – заступник начальника з медичної частини -  голова

комісії з надзвичайних ситуацій - Т. Скоробагата;
- начальник штабу керівництва – фахівець з цивільного захисту В. Герасимів;
-  заступник  керівника  тренування  з  інженерно-технічних  питань  та

матеріально-технічного забезпечення — провідний інженер В. Котляров;
-  заступник  керівника  з  евакуації  –  заступник  начальника  госпіталю  з

економічних питань - Н. Зігунова;
- помічник керівника по імітації – електромонтер О. Підлужний;
-  начальник  групи  управління  підготовки  та  проведення  тренування  –

фахівець з цивільного захисту В. Герасимів.
4. Посередниками призначити:
- завідувача кардіологічним відділенням Н. Собчишин;
- завідуючу терапевтичним відділенням О. Старків;
Для  невоєнізованих  формувань  –  завідуючу  фізіотерапевтичним

відділенням Л. Лях.
5. Для підготовки тренування:
1)  Керівнику  тренування,  заступнику  начальника  госпіталю  з  медичної

частини та фахівцю з цивільного захисту:



- до 20.05.2019 уточнити і відкоригувати план реагування на НС;
-  до  17.05.2019  закінчити  підготовку  до  тренувань  особового  складу

госпіталю,  вивчити  з  ними  зміст  плану  цивільного  захисту, за  необхідності
уточнити їх функціональні обов’язки. 

2) Фахівцю з цивільного захисту:
-  організувати  розробку  навчально-методичних  документів  спеціального

об’єктового тренування і до 17.05.2019 подати їх мені на розгляд та затвердження;
-  уточнити  календарний  план  дій  при  виникненні  аварій  на  хімічно

небезпечних  об’єктах,  загрозі  забруднення  радіоактивними  речовинами,  при
загрозі та виникненні особливо небезпечних інфекційних захворювань;

- уточнити порядок взаємодії з хімічно-небезпечними об’єктами;
3)  Керівникам  структурних  підрозділів,  командирам  формувань

цивільного захисту зі своїми підлеглими:
- до 17.05.2019 вивчити питання, які виносяться на спеціальне об’єктове

тренування;
-  до 17.05.2019 вивчити інструкції  щодо заходів  безпеки при проведенні

спільного спеціального об’єктового тренування;
-  в  ході  тренування  бути  готовими  відповідно  обставинам  доповісти

керівнику  тренування  порядок  роботи,  розрахунок  матеріальних  засобів  для
проведення захисних заходів і віддати необхідні розпорядження.

4) Заступнику з економічних питанням Н. Зігуновій - разом зі штабом та
начальниками служб цивільного захисту визначити обсяг  майбутніх  робіт  на
спеціальне об’єктове тренування та  необхідні  для цього матеріально-технічні
ресурси.

5)  Фахівцю  з  цивільного  захисту  до  17.05.2019  разом  із  заступником
начальника госпіталю з медичної частини Т. Скоробагатою відкоригувати схеми
оповіщення керівного та командно-начальницького складу (КНС) в робочий та
неробочий  час,  провести  практичне  тренування  з  оповіщення  керівного,
командно-начальницького  складу,  працюючих  та  хворих  закладу  про
можливість виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі).

6)  Начальнику  ланки  охорони  громадського  порядку  С.  Григоренко
організувати комендантську службу в районі проведення навчань.

7)  Імітацію  осередку  пожежі  підготувати  до  21.05.2019,  створити
імітаційну  команду  у  складі  однієї  особи.  Начальником команди  призначити
електромонтера О. Підлужного.

6.  Всім  учасникам  спеціального  об’єктового  тренування  вжити
необхідних заходів  щодо попередження подій,  аварій,  виходу з ладу техніки,
обладнання, суворо дотримуватися інструкцій по заходам безпеки.

7.  Наказ  довести  до  всього  особового  складу,  який  залучається  на
спеціальне об’єктове тренування.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова комісії з припинення І. САВЕНКО

Юрисконсульт О. Яценко 

Герасимів 701-806
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