
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора 

від 30.08.2017 р. №69 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту 

у Дніпровському державному технікумі  

енергетичних та інформаційних технологій  

 

1. Це Положення визначає основи створення функціональної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту у Дніпровському державному 

технікумі енергетичних та інформаційних технологій (далі - функціональна 

підсистема), її склад, завдання та рівні. 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі 

цивільного захисту України і Положенні про єдину державну систему цивільного 

захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. 

№ 11. 

3. Метою створення функціональної підсистеми є захист учасників навчально-

виховного процесу, населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час 

та в особливий період. 

4. Завданнями функціональної підсистеми є: 

1) здійснення заходів цивільного захисту у Дніпровському державному 

технікумі енергетичних та інформаційних технологій (далі – технікум); 

2) забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих 

на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації, здійснення 

заходів щодо запобігання їх виникнення або небезпечних подій; 

3) організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення 

надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій у технікумі; 

4) своєчасне і достовірне інформування відповідних органів виконавчої влади, 

учасників навчально-виховного процесу та населення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях; 

5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

6) забезпечення планування заходів цивільного захисту; 

7) організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів 

управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного 

захисту; 

8) навчання учасників навчально-виховного процесу та населення щодо 

поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 
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9) здійснення заходів щодо укриття учасників навчально-виховного процесу 

та населення у захисних спорудах цивільного захисту; 

10) розроблення та забезпечення виконання програм і планів з питань 

цивільного захисту; 

11) створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних 

ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

12) інші завдання, визначені законодавством. 

5. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою здійснюється 

директором технікуму. 

6. До складу функціональної підсистеми входять органи управління та 

підпорядковані їм сили цивільного захисту (додаток 14/1). 

7. Управління функціональною підсистемою здійснює директор технікуму. 

8. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та 

підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування і 

забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку 

функціонує чергова (диспетчерська) служба технікуму. 

9. Для управління функціональною підсистемою використовуються 

телекомунікаційні мережі загального користування. 

10. До сил цивільного захисту функціональної підсистеми належать: 

об’єктові аварійно-рятувальні служби; 

об’єктові формування цивільного захисту; 

добровільні формування цивільного захисту. 

11. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що 

прогнозується або виникла в Україні або в межах технікуму та його території 

встановлюється один із таких режимів функціонування єдиної державної системи 

цивільного захисту: 

- повсякденного функціонування; 

- підвищеної готовності; 

- надзвичайної ситуації; 

- надзвичайного стану. 

Режим повсякденного функціонування 

Режим повсякденного функціонування встановлюється за умов нормальної 

виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, 

гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності 

епідемій, епізоотій, епіфітотій. 

Режим підвищеної готовності 

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації тимчасово встановлюється 

режим підвищеної готовності. 

 



Режим надзвичайної ситуації 

У разі виникнення надзвичайної ситуації тимчасово встановлюється режим 

надзвичайної ситуації. 

Режим надзвичайного стану 

Режим надзвичайного стану тимчасово встановлюється у межах території, на 

якій введено правовий режим надзвичайного стану. 

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово 

вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних 

ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного 

рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, 

створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення 

державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і 

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому 

командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 

відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального 

функціонування національної економіки, органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає 

тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень. 

12. Переведення функціональної підсистеми у режим функціонування в 

умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період. 

13. Функціональна підсистема провадить свою діяльність відповідно до планів 

основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми на рік. Ліквідація 

наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на 

надзвичайні ситуації відповідного рівня. 

14. Заходи цивільного захисту в особливий період здійснюються відповідно до 

планів цивільного захисту на особливий період. 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Фахівець з питань  

цивільного захисту Н.В. Штифановська 

 

Юрисконсульт Н.В. Чорна 

 

 


