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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про штаб цивільного захисту Національної 
металургійної академії України (далі – Положення) визначає організаційні 
засади, штатно-посадову структуру, завдання та порядок діяльності штабу 
цивільного захисту Національної металургійної академії України (далі – 
штаб ЦЗ) в рамках функціонування Функціональної підсистеми «Освіта і 
наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 

1.2. Положення розроблене на підставі Кодексу цивільного захисту 
України від 02.10.2012 р. № 5403-VІ, вимог  Наказу МОН України від 
21.11.2016р. №  1400  «Положення про Функціональну підсистему «Освіта і 
наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», наказу МВСУ 
від 20.04.2017 р. № 325 «Про затвердження Типового положення про 
підрозділ з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання», а також 
Статуту Національної металургійної академії України (далі - НМетАУ). 

1.3. Штаб ЦЗ НМетАУ є структурним підрозділом НМетАУ, що 
підпорядкований та підзвітний безпосередньо ректору НМетАУ. Штаб ЦЗ є 
постійно діючим об’єктовим органом управління, до сфери діяльності якого 
належать питання організації, здійснення та контролю заходів цивільного 
захисту у НМетАУ. 

1.4. Штаб ЦЗ у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, Положенням про Функціональну 
підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», 
наказами ректора НМетАУ, а також цим Положенням. 

1.5. Зміни до Положення вносяться рішенням Вченої ради НМетАУ, 
яке приймається на її засіданні більшістю голосів шляхом  відкритого 
голосування і вводиться у дію наказом ректора НМетАУ. 
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2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ШТАБУ ЦЗ 

2.1. Основними завданнями штабу ЦЗ є:  
- організація виконання заходів у сфері цивільного захисту, 

спрямованих на захист співробітників, студентів, майна і територій від 
надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення 
сталого функціонування  академії в умовах надзвичайної ситуації і в 
особливий период; 

- забезпечення виконання завдань створениними формуваннями 
цивільного захисту та підтримання їх готовності до дій за призначенням; 

- забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного 
захисту. 

2.2. Штаб ЦЗ відповідно до своїх завдань здійснює наступні функції: 
- забезпечує виконання заходів у сфері цивільного захисту в академії;   
- здійснює облік та веде документацію з утримання захисних споруд 

подвійного призначення цивільного захисту, які перебувають на балансі, 
організовує утримання їх та забезпечує готовність цих споруд до укриття 
людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

- організовує забезпечення співробітників, студентів засобами 
індивідуального захисту органів дихання та засобами колективного захисту; 

- забезпечує розміщення інформації (наочної агітації) про заходи 
безпеки та відповідні дії співробітників, студентів у разі виникнення НС; 

- організовує створення і забезпечення функціонування  об’єктової 
системи оповіщення; 

- організовує виконання заходів щодо впровадження інженерно-
технічних заходів цивільного захисту, що зменшують ступінь ризику 
виникнення аварій, пожеж та вибухів на об’єктах академії; 

- здійснює планування та забезпечує контроль за підготовкою та 
проведенням під час виникнення надзвичайних ситуацій заходів з евакуації 
співробітників, студентів  та майна академії;      

- організовує та забезпечує проведення з співробітниками, студентами 
індивідуального і курсового навчання за програмами підготовки до дій у 
надзвичайних ситуаціях, а також інструктажів з питань цивільного захисту;  

- є робочим органом комісії з питань надзвичайних ситуацій академії, 
забезпечує підготовку та контроль за виконанням її рішень; 

- розробляє проекти наказів ректора щодо організації та реалізації 
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заходів цивільного захисту; 
- розробляє план реагування на надзвичайні ситуації; 
- організовує розроблення проекту плану основних заходів цивільного 

захисту академії на рік; 
- розробляє план-графік проведення спеціальних об’єктових  тренувань 

з питань цивільного захисту, організовує його виконання та розробку звітної 
документації; 

- організовує та контролює проходження посадовими особами академії 
навчання з питань цивільного захисту; 

- готує звітні документи з питань цивільного захисту; 
- здійснює супровід посадових осіб органів державного нагляду з 

метою перевірки готовності сил цивільного захисту для проведення робіт за 
призначенням; 

- організовує та контролює утримання у справному стані засобів 
цивільного захисту, недопущення їх використання не за призначенням; 

- забезпечує своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів 
цивільного захисту про стан та виконання заходів цивільного захисту; 

- надає пропозиції ректору щодо: 
-створення формувань ЦЗ для проведення невідкладних робіт при 
виникненні НС, забезпечення матеріально-технічної бази для їх 
функціонування; 

- планування матеріальних та фінансових витрат для виконання 
заходів цивільного захисту, що зменшують рівень ризику 
виникнення надзвичайних ситуацій; 

- створення, накопичення, порядку зберігання і використання  
матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

- розроблення заходів забезпечення цивільного захисту, 
впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із 
зазначеного питання; 

- розроблення інструкцій та проектів наказів з питань цивільного 
захисту, здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

- забезпечує виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного 
захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими 
нормативно-правовими актами. 

- контролює в межах компетенції виконання наказів з питань 
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цивільного  захисту співробітниками академії; 
- готує пропозиції в межах компетенції до проектів наказів ректора 

академії; 
- вносить у встановленому порядку пропозиції щодо обмеження, а в 

разі потреби - припинення роботи структурних підрозділів академії, 
експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до 
виникнення надзвичайних ситуацій або загрожують життю та здоров’ю 
співробітників; 

- ініціює проведення в установленому порядку нарад з питань, що 
належать до компетенції штабу ЦЗ. 

3. ШТАТНО-ПОСАДОВА СТРУКТУРА ШТАБУ ЦЗ 

3.1. Структуру і штатний склад працівників штабу ЦЗ визначає і 
затверджує ректор НМетАУ.  До штату  штабу  ЦЗ увіходять: 

- начальник штабу ЦЗ; 
- фахівець з питань цивільного захисту. 
3.2. Керівництво роботою штабу ЦЗ здійснює начальник штабу ЦЗ, 

який призначається на посаду наказом ректора НМетАУ.  
Начальнику штабу ЦЗ надається право видавати розпорядження з 

питань цивільного захисту від імені начальника ЦЗ НМетАУ. 
3.3. Начальник штабу ЦЗ: 
- здійснює керівництво діяльністю штабу ЦЗ, відповідає за виконання 

покладених на штаб завдань та прийняті ним рішення; 
- визначає та затверджує функціональні обов’язки працівників штабу; 
-організовує діяльність штабу, спрямовану на розроблення і здійснення 

заходів щодо захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 
- розробляє проекти наказів керівника суб’єкта господарювання з 

питань організації та виконання заходів цивільного захисту; 
- формує проекти планів у сфері цивільного захисту на мирний час та 

особливий період. 

3.4. Штаб ЦЗ має право:  
- одержувати від факультетів та інших структурних підрозділів 

НМетАУ інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 
завдань; 

- заслуховувати інформацію керівників факультетів, інших 
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crpyKrypHux rliApo3AiriB ra oKpeMrax Qaxinqin npo craH BrrKoHaHHs sanAaHr i
saxoAin 3 rllraHb 3axucry cninpo6irnuxin, npraruiqeul i repzropii sia
HaA3Buqafisnx curya\iir, pearyBaHHt ra nixsilarlii ix HacniAxis, roroBHocri lo
Aiiry pasi rarposu a6o BuHrrKHeHHx anapii rru HaA3Bra.{afiHoi curyaqii;

- 3aJlf{aru (za 3r'oAoro xepinnraxin) cuinpo6irHnxin axaAervrii Ao y.{acri s
pospo6qi saxoAis qunilrnoro 3axr4cry;

- iniqiroBuru rrpoBeAeHHrr HapaA Ta crBopeHHr po6ovux ryyr Arfl
ni4npaqroBaHHs rrr{TaHb qusiruHoro 3axucry ;

- sgificHloBarl,I 3a Ao py^IeHH.lM peKTopa [peAcraBHr4rITBo araAerr,rii B
HapaAax i po6ounx rpylax uicqenux opraHin BrlKoHaBqoi sraAu ra opraHin
uicqenoro caMoBp flAyBantfl,, ni4npneMcrB, ycraHoB i opraHisaqi ft .

3.5. IIIra6 U3 Hece siAnosiAanrHicu sa:
- HeAocronipHicrr na4aHoi repinnuqrny HMeTAY iHQoprr,raqii s uzraHr,

qo ni4ueceui Ao fioro xounerenqii;
- ues6epexeHHt uairna,.lKe Bl,IKopl4croByerbcr rura6ou L{3 ra :6epir aerbcfl

Ha cKJraAl;
- HeAorpuIMaHH.s BI4Mor 3axoHy VxpaiHz dlpo 3axoArl saro6iraHHs i

nporra4ii xopynqii4
- po3roJIoIueHHrI repcoH€urbHlrx AaHr,rx npaqinHraris HMerAV, sri cralu

nilorvri y sn'rsxy 3 Br{KoHaHH.f,M QyHrqifi una6y I-{3.

3.6. IIIra6 tI3 B npoqeci BrrKoHaHHr [oKJraAeHr4x Ha Hboro 3aBAaHb
nsaeuogie 3 uI4TaHb rlusimHoro 3axucry r iHururr,ru ni4po:4ilarrau HMerAV, a
TaKox s iHurzI\dLI ui4upneucrBaMl4, ycraHoBaMr,r ra oprani:aqisuu He3aJrexHo sil

Qoprtrn BJracHocri i ui4uoprAKyBaHHr.

3.7. YrpuMaHHt rura6y Il3, QiHaHcoBo-rocroAapcbre :a6egnetreHHf, fioro

4irrrHocri g.qificHroerbcf, 3a paxyHor rourin lilvIer$Y.

flepruzfi rpopeKrop B.lI. Inauesxo

llpopexrop 3 HayKonoi po6orn lIpoft4ax

llpoperrop s a4rrai nicrparnn

rocnoAapvoi po6oru
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