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Ш
керівника факультету (структурного підрозділу) Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця з питань
дій за сигналами цивільного захисту і забезпечення швидкої евакуації
працівників і студентів у безпечний район (укриття у підвальних
приміщеннях) у разі загрози виникнення або реального виникнення
надзвичайної ситуації у пункті постійної дислокації університету
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Інструкція керівника факультету (структурного підрозділу) Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця з питань дій
щодо забезпечення швидкої евакуації працівників і студентів у безпечний
район (укриття у підвальних приміщеннях) у разі загрози виникнення або
реального виникнення надзвичайної ситуації (далі - інструкція) встановлює
порядок дій керівника факультету (структурного підрозділу) за сигналами
цивільного захисту, визначає завдання і обов’язки щодо забезпечення швидкої
евакуації працівників і студентів у безпечний район (укриття у підвальних
приміщеннях) у разі загрози виникнення або реального виникнення
надзвичайної ситуації, залежно від обстановки, яка склалася. Інструкція
розроблена на підставі статті 33 Кодексу цивільного захисту України,
Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО жовтня 2013 р. № 841 «Про
затвердження порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
Залежно від обставин, що склалися у разі загрози виникнення або
реального виникнення надзвичайної ситуації (аварії з викидом (виливом)
небезпечних хімічних речовин та радіоактивних речовин, катастрофічного
затоплення місцевості, пожеж, зсувів, небезпечних геологічних та
гідрогеологічних явищ і процесів, збройних конфліктів, терористичних актів)
керівник факультету (структурного підрозділу) за розпорядженням органів
управління з питань цивільного захисту університету (або самостійно в умовах
обмеженого часу) здійснює заходи щодо забезпечення швидкої евакуації
працівників і студентів у безпечний район або укриття у підвальних
приміщеннях.

При вирішенні завдань щодо забезпечення швидкої евакуації працівників
і студентів у безпечний район (укриття у підвальних приміщеннях) керівник
факультету (структурного підрозділу) керується інструкцією з питань дій у
режимах діяльності об’єктової ланки функціональної підсистеми «Освіта і
наука України» Єдиної державної системи цивільного захисту, інструкцією з
питань дій в умовах загрози виникнення або виникнення терористичного акту,
інструкцією з питань пожежної безпеки та дій в умовах пожежі, цією
інструкцією.
II. ДІЇ ЗА СИГНАЛАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШВИДКОЇ ЕВАКУАЦІЇ (УКРИТТЯ) ПРАЦІВНИКІВ І
СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
2.1.
Головним у організації і забезпеченні швидкої евакуації (укриття) є
оповіщення працівників і студентів університету.
В усіх випадках у разі загрози виникнення або реального виникнення
надзвичайної ситуації, яка загрожує життю і здоров’ю працівників і студентів
університету, евакуацію людей у безпечний район або укриття у підвальних
приміщеннях необхідно провести швидко і безпечно, але в умовах обмеженого
часу для організації всебічного забезпечення заходів з евакуації (введення в дію
плану евакуації, розгортання тимчасового органу з евакуації, приведення у
готовність формувань цивільного захисту та виконання інших заходів) рішення
про проведення евакуації (укриття у підвальних приміщеннях) приймається і
виконується негайно. За цих умов управління евакуацією (укриттям у
підвальних приміщеннях) здійснюють штаб цивільного захисту (орган
постійного управління ректора університету з надзвичайних ситуацій),
мобільна оперативна група (мобільний орган постійної комісії з питань
надзвичайних ситуацій), керівники факультетів (структурних підрозділів).
Оповіщення про загрозу виникнення або реального виникнення
надзвичайної ситуації, характер і масштаб якої потребують швидкої евакуації
людей (укриття у підвальних приміщеннях), здійснюється штабом цивільного
захисту і мобільною оперативною групою з використанням всіх наявних
технічних засобів оповіщення та зв’язку (або посильними), зокрема з
використанням апаратури централізованого оповіщення. В університеті
встановлені і затверджені наступні сигнали (повідомлення) штабу цивільного
захисту:
1. Сигнал (повідомлення) №1 «Навчальна тривога».
«Увага всім! Слухайте повідомлення штабу цивільного захисту. В
університеті оголошено навчальну тривогу. Учасникам тренування діяти за
вказівками штабу цивільного захисту. Сигнали і повідомлення мають умовний
/

характер».
2. Сигнал (повідомлення) №2 «Пожежна небезпека».
«Увага всім! Слухайте повідомлення штабу цивільного захисту. В
університеті оголошено пожежну небезпеку. Учасникам навчально-виховного
процесу припинити основну діяльність. Керівникам факультетів і структурних
підрозділів провести евакуацію працівників, студентів,
документів і
матеріальних цінностей у безпечні місця. Діяти у відповідності з інструкцією
про заходи пожежної безпеки та за вказівками штабу цивільного захисту.
Протипожежним ланкам оголошено збір у встановленому місці».
3. Сигнал (повідомлення) №3 «Повітряна тривога».
«Увага всім! Слухайте повідомлення штабу цивільного захисту. В
університеті оголошено повітряну тривогу. Учасникам навчально-виховного
процесу припинити основну діяльність. Вимкнути світло, воду і
електроприлади. Керівникам факультетів і структурних підрозділів
організовано вивести працівників і студентів у підвальні приміщення
навчальних корпусів, гуртожитку №5 «П’ятірочка». Взяти документи і цінні
речі. Далі діяти за вказівками штабу цивільного захисту».
4. Сигнал (повідомлення) №4 «Відбій повітряної тривоги».
«Увага всім! Слухайте повідомлення штабу цивільного захисту. Відбій
повітряної тривоги. Всім повернутися на робочі місця. Далі діяти за вказівками
штабу цивільного захисту».
5. Сигнал (повідомлення) №5 «Радіаційна небезпека».
«Увага всім! Слухайте повідомлення штабу цивільного захисту. В
університеті оголошено радіаційну небезпеку. Учасникам навчально-виховного
процесу припинити основну діяльність. Всім залишатися на місцях. Негайно
провести герметизацію приміщень. Далі діяти за вказівками штабу цивільного
захисту».
6. Сигнал (повідомлення) №6 «Хімічна тривога».
«Увага всім! Слухайте повідомлення штабу цивільного захисту. В
університеті оголошено хімічну тривогу. Учасникам навчально-виховного
процесу припинити основну діяльність. Всім залишатися на місцях. Негайно
провести герметизацію приміщень. Далі діяти за вказівками штабу цивільного
захисту».
7. Сигнал (повідомлення) №7 «Загроза терористичного акту».
«Увага всім! Слухайте повідомлення штабу цивільного захисту. Негайно
припинити навчально-виховну і виробничу діяльність. Вимкнути світло, воду і
електроприлади.
Керівникам факультетів і структурних підрозділів
організовано вивести працівників і студентів на відстань не менше 100 метрів з
подальшою посадкою на громадський транспорт. Взяти документи і цінні речі».

8. Сигнал (повідомлення) №8 «Штормове попередження».
«Увага всім! Слухайте повідомлення штабу цивільного захисту.
Очікується посилення вітру. Зачинити вікна і двері. Залишатися на робочих
місцях. Далі діяти за вказівками штабу цивільного захисту».
У разі загрози виникнення або реального виникнення надзвичайної
ситуації техногенного та природного характеру, яка не є вірогідною щодо
виникнення у регіоні або загрози катастрофічного затоплення місцевості,
текстове повідомлення штабу цивільного захисту буде мати інший зміст.
2.2. При здійсненні заходів з евакуації (укриття) керівник факультету
(структурного підрозділу) зобов’язаний забезпечити виконання заходів безпеки,
спрямованих на захист життя і здоров’я людей. Працівники і студенти за
сигналами (повідомленнями) № 3 «Повітряна тривога» і №7 «Загроза
терористичного акту» повинні взяти тільки документи і цінні речі, за сигналом
(повідомленням) №2 «Пожежна небезпека» евакуації за умов наявності часу
підлягають також культурні і матеріальні цінності згідно з переліками першої
та другої черги, затвердженими в університеті.
2.3. Керівник факультету (структурного підрозділу) за сигналом №2
«Пожежна небезпека» керується також інструкцією з питань пожежної безпеки
та дій в умовах пожежі, за сигналом №7 «Загроза терористичного акту»
відповідно керується інструкцією з питань дій в умовах загрози виникнення або
виникнення терористичного акту.
2.4. Керівник факультету (структурного підрозділу) має знати і довести
підлеглим місця знаходження підвальних приміщень, призначених для укриття
працівників та студентів, евакуаційних виходів та маршрути руху до них згідно
з планами евакуації, які є в наявності на всіх поверхах навчальних корпусів.
2.5. Укриття працівників і студентів у підвальних приміщеннях
навчальних корпусів і гуртожитку №5 «П’ятірочка» у пункті постійної
дислокації університету
здійснюється
за
принципом
використання
найкоротшого шляху (маршруту руху) до підвальних приміщень або згідно з
окремим розрахунком за розпорядженням органів управління з питань
цивільного захисту.
2.6. У всіх випадках керівник факультету (структурного підрозділу) під
час управління евакуацією (укриттям) самостійно або у взаємодії з органами
управління з питань цивільного захисту університету повинен діяти так, щоб
забезпечити безпеку людей від уражаючих факторів (можливих негативних
наслідків надзвичайної ситуації) та інших небезпечних чинників.
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