
Про затвердження Порядку спільних дій на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій та пожеж на підприємствах, в установах і закладах міської ради з 
цілодобовим перебуванням людей 
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Кодексом Цивільного захисту України, з метою удосконалення організації 

реагування на надзвичайні ситуації та пожежі на підприємствах, в установах і 

закладах міської ради з цілодобовим перебуванням людей: 

1. Затвердити Порядок спільних дій на випадок надзвичайних ситуацій та 

пожеж на підприємствах, в установах і закладах міської ради з цілодобовим 

перебуванням людей (додається). 

2. Керівникам виконавчих органів, підприємств, установ і закладів міської 

ради з цілодобовим перебуванням людей, забезпечити безумовне виконання 

заходів зазначеного Порядку. 

3. Керівникам підприємств, установ і закладів з цілодобовим 

перебуванням людей щороку до 01 квітня проводити навчання (тренування) по 

відпрацюванню алгоритму дій посадових осіб щодо правил поведінки 

персоналу при пожежі з практичним відпрацюванням евакуаційних заходів. 

4. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

П’ятницького А.В. 
 
 

Міський голова  В.В. Буряк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови 
_____________ №______ 

 
 

ПОРЯДОК 
спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій  

та пожеж на підприємствах, в установах і закладах міської ради (далі – Об'єкт)  
з цілодобовим перебуванням людей 

 

1. Цей Порядок визначає спільні дії територіальних підрозділів Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій 

області (далі – ГУ ДСНС) та підприємств, установ і закладів з цілодобовим 

перебуванням людей, що належать до сфери управління виконавчих органів 

міської ради, спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних наслідків 

при виникненні надзвичайних ситуацій (далі – НС) та пожеж на Об'єктах. 

2. Спільні дії ГУ ДСНС і Об'єктів забезпечуються в режимі повсякденної 

діяльності, а також у разі виникнення на Об'єктах НС або пожежі. 

3. З метою постійного моніторингу та своєчасного надання допомоги при 

виникненні НС або пожежі Об'єкти надають ГУ ДСНС, в районі виїзду якого 

вони розташовані, щодня до 22-ї години уточнену інформацію стосовно 

кількості осіб (пацієнтів) та обслуговуючого персоналу на Об'єктах.  

4. Керівники Об'єктів щороку до 01 січня надають до ГУ ДСНС, в районі 

виїзду якого розташовані Об'єкти, наступну інформацію: 

4.1. Уточнені списки обслуговуючого персоналу. 

4.2. Номери телефонів чергового персоналу та охорони Об'єктів, якщо 

такі є. 

4.3. Зміни у цільовому або функціональному призначенні будівель, 

споруд і приміщень у них, якщо такі відбулися. 

5. Інформація про закриття Об'єктів або їх частин (у тому числі окремих 

приміщень), введення в експлуатацію нових Об'єктів або їх частин (у тому 

числі окремих приміщень), призначених для цілодобового перебування людей, 

до ГУ ДСНС, в районі виїзду якого розташовані Об'єкти, подається 

невідкладно. 

6. У разі виникнення НС або пожежі на Об'єкті черговий персонал: 

6.1. Негайно повідомляє про це ГУ ДСНС, вказавши при цьому 

місцезнаходження Об'єкту, місце виникнення НС або пожежі та кількість 

людей, які перебувають на Об'єкті. 

6.2. Організовує евакуювання осіб (пацієнтів), що знаходяться на Об'єкті, 

у першу чергу осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, інвалідів з вадами 

зору та осіб із психічними захворюваннями і розумовою відсталістю із 

забезпеченням їх у разі потреби супроводом. 

6.3. Визначає можливість відключення електроенергії на Об'єкті і вживає 

заходів щодо її відключення, розпочинає гасіння пожежі первинними засобами 

пожежогасіння та підручними засобами. 
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6.4. Вживає заходів щодо інформування осіб (пацієнтів) про виникнення 

НС або пожежі та попередження паніки на Об'єкті (інформація подається 

спокійним тоном і в доступному форматі спілкування); організовує зустріч ГУ 

ДСНС та забезпечує їх безперешкодний доступ на територію Об'єкту. 

7. З прибуттям ГУ ДСНС на Об'єкти при виникненні НС або пожежі 

черговий персонал: 

7.1. Надає старшому начальнику, який прибув на чолі ГУ ДСНС, 

інформацію про: 

місце вибуху, пожежі, завалу, обрушення конструкцій тощо; 

вжиті заходи з евакуювання осіб (пацієнтів), які знаходяться на Об'єкті, та 

відключення електроенергії; 

наявність приміщень, де відключення електроенергії неможливе 

(операційні, реанімаційні, дитячі інкубатори тощо); 

місця розміщення осіб (пацієнтів), які потребують евакуювання, їх 

кількість і транспортабельність; 

місця розташування (складування) небезпечних матеріалів (хімічних 

реактивів, балонів з газами, горючих рентгенівських плівок, медпрепаратів на 

основі легкозаймистих і горючих рідин тощо); 

наявність обладнання з радіоактивними елементами; 

місцезнаходження бактеріологічних препаратів. 

7.2. Бере участь в евакуюванні людей та майна, а у разі необхідності 

надає першу медичну (лікарську) допомогу постраждалим від НС або пожежі. 

7.3. Забезпечує перевірку та санітарну обробку особового складу ГУ 

ДСНС, який виконував роботи у приміщеннях з бактеріологічними 

препаратами або в інфекційних відділеннях. 

8. Після проведення заходів з евакуації осіб (пацієнтів), які знаходяться на 

цілодобовому перебуванні на Об'єкті, черговий персонал проводить обов'язкову 

перевірку наявності таких осіб (пацієнтів), про результати якої невідкладно 

повідомляє ГУ ДСНС. 
 
 
Начальник управління з питань  
попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення міської ради В.О.Закальський 
 
 
Перший заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради А.В.П’ятницький 
 
 
Керуючий справами виконкому ради   Р.А.Омельянович  

 


