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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Керівника структурного підрозділу_________________________________
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Керівник інституту (факультету) є начальником цивільного захисту 
структурного підрозділу і відповідає за постійну його готовність до сталого 
функціонування в умовах надзвичайної ситуації, за забезпечення засобами 
колективного та індивідуального захисту, а також за підготовку до захисту та дій у 
надзвичайних ситуаціях.

Керівник структурного підрозділу зобов’язаний:

1. Щт повсякденній готовності цивільного захисту
-  розробити та затвердити документи з цивільного захисту;
-  періодично перевіряти реальність схеми оповіщення та збору керівного 

складу підрозділу по сигналу «Збір»;
-  призначити з числа співробітників підрозділу позаштатного начальника 

штабу цивільного захисту структурного підрозділу відповідального з усіх питань 
цивільного захисту;

-  знати приміщення для укриття особового складу по сигналу «Повітряна 
тривога», а також порядок їх обладнання в протирадіаційні укриття;

- здійснювати контроль за укомплектованістю та підготовкою об'сктових 
формувань, які створені на базі підрозділу;

контролювати стан укомплектованості та підготовки пункту видачі 313 та 
приймально-евакуаційного пункту, які формуються на базі підрозділу;

-  знати, хто із співробітників підрозділу згідно наказу ректора призначений 
командирами об'єктових формувань, членами комісій та адміністрацій прийомних 
евакуаційних пунктів, пунктів зустрічі та видачі 313. а також своєчасно робити заміни 
замість вибувших;

-  визначити аудиторії, в яких буде розміщено евакуйоване населення у разі 
катастрофічного затоплення;

-знати співробітників та кількість їх сімей, які мешкають в зоні 
катастрофічного затоплення і місця їх евакуації.

2. При отриманні розпорядження на приведення цивільного захисту г 
підвищену готовність:



- з  отриманням сигналу «Збір» організувати оповіщення та збір керівного 
складу підрозділу, згідно розробленої схеми оповіщення і організувати їх роботу;

-отримати завдання від начальника цивільного захисту університету на 
виконання заходів ЦЗ і довести його до керівного складу підрозділу;

-  організувати роботу по виконанню отриманих завдань;
-направити в розпорядження штабу ЦЗ співробітників, які входять до 

об'єктових формувань;
-  встановити на факультеті цілодобове чергування з числа своїх заступників.

3. При отриманні інформації про виникнення надзвичайної ситуації:
- негайно прибути до начальника цивільного захисту університету та отримати 
інформацію та завдання;
-  довести до керівного складу факультету інформацію про виникнення 

надзвичайної ситуації;
-  уточнити з керівним складом порядок та місця укриття в захисних спорудах; 
-організувати отримання співробітниками та студентами об'єктових

формувань, засобів індивідуального захисту та табельного майна.
4.При отриманні повідомлення про заміпування об'єктів університету:

а) у випадку знаходження вибухового пристрою або предмету схожого па нього
- негайно повідомити ректора університету та штаб ЦЗ;
- до прибуття оперативно-слідчої служби організувати охорону місця, де було знайдено 
підозрілий предмет;
- організувати оповіщення особового складу про виниклу загрозу і його вихід в 
безпечне місце.
б) при отриманні сигналу загрози мінування по телефону:
- негайно повідомити про припяття сигналу загрози ректора університету і штаб ЦЗ;

зафіксувати у пісьмовій формі зміст і характер погрози, особливості погрози 
(шумовий фон. стать поргожувача, особливості мовлсння(гембр голосу, акцент);
- виконати вимоги правоохоронних органів щодо організації дій напідставі отриманої 
інформації.

5. З отриманням розпорядження па евакуацію при загрозі катастрофічного 
затоплення:

- повести до керівного складу підрозділу інформацію про виникнення 
надзвичайної ситуації;

- надати розпорядження щодо розгортання приймально-евакуаційні пунктів 
(ПЕП) та проконтролювати їх готовність до роботи:

-звільнити від виконання обов'язків співробітників, які мешкають в зоні 
затоплення, для евакуації членів сімей;

-контролювати хід евакуації співробітників і членів їх сімей та розміщення на 
відповідних приймальних евакуаційних пунктах (ПЕП) університету;

-організувати підготовку аудиторій кафедр підрозділу до розміщення 
евакуйованого населення;

-доповідати начальнику ЦЗ універсип^Кцірб^аіцррЗміщення еваконаселення.

Начальник штабу ЦЗ А.І. Еулідов

З обоє ’язками ознайомлений:
Керівник________________
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