
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ  
 

(Більше  50  працюючих  осіб) 
 

Наказ ДСНС України від 12.07.2016 № 335 „Про затвердження Примірного 
переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються 
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, суб’єктами господарювання”. 
 
 

1. Наказ керівника суб’єкта господарювання „Про організацію та ведення 
цивільного захисту (назва суб’єкта) ______________”. 
2. План реагування на надзвичайні ситуації (з додатками). 
3. Плануюча документація комісії з питань надзвичайних ситуацій СГ. 

 Наказ (виписка з установчого наказу) про створення комісії з питань НС. 

 Положення про комісію з питань НС. 

 Функціональні обов’язки членів комісії. 

 Список членів комісії. 

 План роботи комісії на рік. 

 Протоколи засідань комісії. 
4. Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків НС. 
5. Плануюча документація комісії з питань евакуації (назва суб’єкта).  

 Наказ (виписка з установчого наказу) про створення комісії. 

 Положення про комісію (з додатками). 

 План евакуації  персоналу суб’єкта господарювання. 

 Карта (схема) до плану евакуації персоналу. 

 План евакуації матеріальних і культурних цінностей. 
6. Положення про об’єктову спеціалізовану службу ЦЗ (у разі її утворення). 
7. Документація керівників формувань ЦЗ (у разі їх утворення). 

 Витяг із установчого наказу про створення формувань ЦЗ. 

 Положення про формування ЦЗ. 

 Функціональні обов’язки членів формування. 

 Список членів формування. 
 Схема оповіщення. 

 Табель оснащення формувань ЦЗ технікою і майном. 

 План приведення формувань ЦЗ у готовність. 
8. Схема організації зв’язку та оповіщення суб’єкта господарювання. 
9. Режими радіаційного захисту (для СГ  30км зони спостереження АЕС). 
10. Функціональні обов’язки керівника  та відповідального з питань ЦЗ 
суб’єкта господарювання. 
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ДОКУМЕНТИ 
з  підготовки працівників суб’єкта господарювання діям у надзвичайних 

ситуаціях  
 

Наказ ДСНС України від 12.07.2016 № 335 „Про затвердження Примірного 
переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються 
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, суб’єктами господарювання”. 

1. Наказ «Про навчання діям у надзвичайних ситуаціях працівників (назва 
СГ) у 20___році. 

2. Програма загальної підготовки працівників з цивільного захисту (4 год.) 
(постанова КМУ від 26.06.2013 № 444; наказ ДСНС України від 08.08.2014 № 
458). 

3. Документація по проведеню спеціальних об’єктових навчань і тренувань 
(СОН, СОТ) з питань цивільного захисту (ЦЗ) : 

 Графік проведення  СОН (СОТ) з питань ЦЗ. 

 Наказ про підготовку і проведення СОН (СОТ) з питань ЦЗ. 

 План організації та проведення СОН (СОТ) з додатками. 

 Журнал обліку підготовки спеціалізованих служб і формувань ЦЗ. 

4. Інструкція з питань техногенної безпеки (наказ МНС від 15.08.2007 №557). 

 

5. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки. 
 
6. Журнал обліку проходження навчання керівного складу і фахівців 
суб’єкта господарювання з питань цивільного захисту в структурних 
підрозділах НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області. 
 
7. Заявка на функціональне навчання керівного складу і фахівців з питань 
ЦЗ в НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області та його структурних підрозділах. 

8. Інформаційно-довідковий куточок з питань ЦЗ (Кодекс ЦЗ України). 

 


