
 

 
Дніпровський державний технікум  

енергетичних та інформаційних технологій 
  

Н А К А З  
 

20.02.2018 м. Дніпро № 16-аг 
 
Про затвердження плану основних  
заходів цивільного захисту  
ДДТЕІТ на 2018 рік 
 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 
08.02.2018 № З-76/0/3-18 «Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Дніпропетровської області на 2018 рік» з метою 
організації та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності 
органів управління, сил та засобів цивільного захисту ДДТЕІТ до виконання 
завдань за призначенням, підготовки керівного складу і фахівців , діяльність 
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити План заходів цивільного захисту Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій на 2018 р. 
Відповідальні: фахівець з питань ЦЗ Штифановська Н.В. 
 2. Керівникам структурних підрозділів технікуму забезпечити 
виконання Плану заходів у частині, що належить до їх відання. 
Відповідальні: фахівець з питань ЦЗ Штифановська Н.В., інженер з охорони 
праці Сильвестрова М.О., головний бухгалтер Смірнова В.В., зав. 
гуртожитком Омельченко І.В., заступник директора з АГР Осіпов О.М. 
 3.  Звіт про виконання Плану надавати до управління цивільного 
захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за перше 
півріччя до 20 червня 2017, за рік – до 1 грудня 2017 року ). 
 Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з  
АГР Осіпова О.М.  
 
Директор А.В. Федько 
 
Юрисконсульт Н.В. Чорна 



 
Затверджено 

наказом директора 
Дніпровського державного технікуму 

 енергетичних та інформаційних технологій 
Федько А.В.  

                                                                                   від 20 лютого 2018 р. №16-аг 
ПЛАН 

заходів цивільного захисту Дніпровського державного 
технікуму енергетичних та інформаційних технологій на 2018 р. 

№ 
п/п 

Найменування заходу Строк 
виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Коригування планів цивільного захисту на 
надзвичайні ситуації 

До 1 жовтня Фахівець з ЦЗ  
Штифановська Н.В. 

2. Коригування планів евакуації цивільного 
захисту  

До 15 березня  Фахівець з ЦЗ  
Штифановська Н.В. 

3. Придбання засобів радіаційного та хімічного 
захисту для працівників та студентів (за 
наявності фінансування).  
Виготовлення ВМП. 

До 15 грудня Головний бухгалтер 
Ходос В.О. 

4. Підготовка до перевірки стану 
протипожежного стану та техногенної безпеки 
технікуму та його готовності до 2018/2019 
навчального року  

Липень-
серпень 

Заступник директора з АГР 
Осіпов О.М. 

5. Організація та проведення Дня цивільного 
захисту, Тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності  

Квітень -
травень 

Інженер з охорони праці 
Сильвестрова М.О. 
Фахівець з ЦЗ  
Штифановська Н.В. 

6. Проведення просвітницької роботи серед 
студентів та співробітників з питань 
запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з побутовим 
травматизмом,з небезпечними інфекційними 
захворюваннями, масовими отруєннями; 
попередженню та діям у разі нещасних 
випадків (при користуванні електро-
приладами) та при виявленні 
вибухонебезпечних предметів та 
терористичних актів. 

До 15 грудня Фахівець з ЦЗ  
Штифановська Н.В. 
Інженер з охорони праці 
Сільвестрова М.О. 
Викладач БЖД Денисова 
В.Ю. 

7 Розповюдження  буклетів, пам’яток з питань 
безпеки життєдіяльності та цивільного 
захисту. Виготовлення куточку цивільного 
захисту в гуртожитку.  

До 15 грудня Інженер з охорони праці 
Сільвестрова М.О. 
Фахівець з ЦЗ  
Штифановська Н.В. 
Зав. гуртожитком 
Омельченко І.В. 
 



8. Функціональне навчання керівного складу і 
фахівців технікуму в навчально-методичних 
центрах сфери цивільного захисту 

За окремим 
планом 

Фахівець з ЦЗ  
Штифановська Н.В. 

9. Проведення підготовки осіб керівного складу і 
фахівців , діяльність яких пов’язана з організа-
цією і здійсненням заходів цивільного захисту 
(голова та заступник голови евакокомісії, 
командир санпоста, командир ланки зв’язку ) 

За графіком Фахівець з ЦЗ  
Штифановська Н.В. 

10. Проведення об’єктових навчань і тренувань  За графіком Фахівець з ЦЗ  
Штифановська Н.В. 

 

 

 

Фахівець з питань ЦЗ                                                                                     Штифановська Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


