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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

	Положення про службу цивільного захисту (далі – Положення)  Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі – Університет) розроблено на підставі Кодексу цивільного захисту України відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 №814 «Про Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».
	Положення визначає організаційні засади, штатно-посадову структуру, завдання та порядок діяльності служби цивільного захисту Університету  в режимах функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту.
	Наведені нижче терміни та прийняті скорочення в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

	цивільний захист (ЦЗ) – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період;
	надзвичайна ситуація (НС) – обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності;
	Єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) – сукупність органів управління, сил і засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які реалізують державну політику в сфері цивільного захисту;
	об'єктова ланка Функціональної підсистеми «Освіта і наука України» Єдиної державної системи цивільного захисту (об'єктова ланка) – сукупність органів управління з питань цивільного захисту, сил та засобів служб і структурних підрозділів Університету, призначених для вирішення завдань захисту працівників, студентів та об'єктів навчального закладу від надзвичайних ситуацій;
	служба цивільного захисту – постійний орган управління об'єктової ланки;
	постійна комісія з питань надзвичайних ситуацій – координуючий орган управління об'єктової ланки;
	комісія з питань евакуації – орган управління з питань планування і проведення заходів з евакуації об'єктової ланки;
	формування цивільного захисту – позаштатні формування (загони, команди, дружини, групи, ланки), оснащені спеціальною технікою і майном, та підготовлені до дій у надзвичайних ситуаціях;
	служби цивільного захисту – спеціалізовані служби, створені для забезпечення заходів цивільного захисту та проведення спеціальних робіт;
	безпека життєдіяльності людини (БЖДЛ) – характеристика умов існування людини в певному місці її перебування, що відображає збалансованість між діями чинників, які загрожують життю людини, та чинників, які запобігають негативним наслідкам дій таких загроз.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В РЕЖИМАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТОВОЇ ЛАНКИ

	Постійним органом управління об’єктової ланки є служба цивільного захисту Університету (далі – служба ЦЗ).
	У режимі повсякденної діяльності служба ЦЗ діє у відповідності з планом основних заходів підготовки цивільного захисту Університету, інструкціями посадових осіб, цим Положенням.
	Очолює службу ЦЗ заступник керівника , який призначається наказом ректора Університету.
	До особового складу служби ЦЗ входять:

	 заступники начальника служби ЦЗ – позаштатні працівники;
	 повноважна особа служби ЦЗ- позаштатний працівник;
	 помічник НС ЦЗ зі зв’язку - позаштатний працівник;
	помічник начальника служби ЦЗ з питань матеріально-технічного забезпечення – позаштатний працівник;
	помічник начальника служби ЦЗ з питань транспортного забезпечення – позаштатний працівник;
	діловод - позаштатний працівник.

	Персональний склад працівників служби ЦЗ визначається наказом ректора Університету.
	Основним завданням служби ЦЗ є організація підготовки органів управління, сил та засобів служб і структурних підрозділів Університету до дій в умовах загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
	У своїй діяльності служба ЦЗ взаємодіє з постійною комісією з питань надзвичайних ситуацій, службами ЦЗ, комісією з питань евакуації Університету.
	У режимі повсякденної діяльності на службу ЦЗ покладається:

	надання пропозицій ректорові Університету стосовно призначення посадових осіб цивільного захисту ;
	визначення і уточнення функціонального призначення та організаційної структури органів управління та сил цивільного захисту ;
	розроблення і своєчасне коригування Плану дій органів управління, сил і структурних підрозділів Університету в режимах  раптового  нападу противника, повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного і воєнного стану);
	планування і здійснення заходів, спрямованих на створення навчально-матеріальної бази цивільного захисту, накопичення засобів ЦЗ згідно з нормами забезпечення, зокрема засобів індивідуального захисту для всього особового складу НФ і засобів колективного захисту для найбільшої працюючій зміни Університету;
	планування та впровадження заходів з запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного характеру;
	організація захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників Університету від вражаючих чинників надзвичайних ситуацій;
	організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації і функціонального навчання керівного та начальницького складу, особового складу формувань ЦЗ, фахівців цивільного захисту, також підготовки працівників Університету, які не входять до складу формувань ЦЗ, з питань цивільного захисту ;
	підтримання в постійній готовності до виконання завдань цивільного захисту системи управління, зв'язку, оповіщення, взаємодії та інформаційно-аналітичного забезпечення;
	контроль стану цивільного захисту в структурних підрозділах університету;
	планування заходів з евакуації (спільно з комісією з питань евакуації);
	контроль підготовки здобувачів вищої освіти Університету за нормативними дисциплінами “БЖДЛ” і “ Цивільний захист”;

– забезпечення пунктів управління начальника цивільного захисту Університету необхідними матеріально-технічними засобами управління, зв'язку, оповіщення, спостереження та взаємодії.
	Начальник цивільного захисту (заступники) забезпечують своєчасне планування, організацію всебічної підготовки і контроль стану цивільного захисту Університету.
	У режимі підвищеної готовності служба ЦЗ відповідає за здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково:

	організовує дії формувань ЦЗ для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, готує пропозиції щодо її нормалізації;
	посилює роботу, пов'язану з веденням спостереження та здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах Університету і прилеглих до них територій, прогнозуванням можливої надзвичайної ситуації, її характеру розвитку і масштабів;
	уточнює плани комплексних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників і матеріальних засобів університету від НС та їх наслідків.

	У режимі надзвичайної ситуації (НС) рішенням ректора університету створюється штаб з ліквідації НС, до складу якого залучаються в повному складі штатні та позаштатні працівники.
	Очолює штаб з ліквідації НС заступник начальника цивільного захисту.
	При встановленні на відповідній території режиму надзвичайного стану служба ЦЗ діє відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».
	Режим діяльності служби ЦЗ в умовах воєнного стану, порядок підпорядкування  військовому командуванню визначається Законом України «Про правовий режим воєнного стану».





