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Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей міліції» 
Харківської обласної ради

Вул. Тимурівців, 37, м. Харків, 61121, тел./факс 0 (572) 69-90-67
e-mail: liceymilicii@gmail.com Код ЄДРПОУ 33410421


НАКАЗ

Харків

15.01.2014											№ 12

Про проведення занять з цивільної оборони і організацію навчальних тренувань

Відповідно до вимог Законів України «Про цивільну оборону України», «Про захист населення території від надзвичайних ситуацій техногенного а природного характеру», відповідно до Порядку виконання підготовки працівників підприємств установ та організацій до захисту і дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного а природного характеру, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.04.2001 р № 97 наказу Міністерства освіти і науки України від 07.01.2002 р № 28 «Про затвердження Типової програми навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ організацій і підприємств галузі», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 07 2001 р  № 874 Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів, фахівців у сфері цивільного захисту», комплексної програми заходів з цивільної оборони в Харківській спеціалізованій школі-інтернаті «Ліцей міліції» Харківської обласної ради, з метою підвищення готовності штабу ЦО та невоєнізованих формувань до реагувань на надзвичайні ситуації, 

НАКАЗУЮ:
	Заступнику директора з навчальної роботи Вороновій В.В.:
	 Удосконалити комплекс заходів щодо пропаганди знань, спрямованих на дії всіх учасників педагогічного процесу при виникненні надзвичайних ситуацій.

Скоригувати план ЦО ХСШІ «Ліцей міліції» до 01.02.2014
Проводити підготовку педагогічних працівників ХСШІ «Ліцей міліції», що входять до невоєнізованих формувань, за програмою в обсязі15 годин.
Провести тренування з оповіщенням та зборами керівного складу невоєнізованих формувань 22.02.2014
	Начальникам постів невоєнізованих формувань в період 13–24 лютого 2014 провести відповідні інструктажі та відпрацювати дії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій з членами груп та ланок.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Воронову В.В.

Директор								А.Г.Дербеньова

Давидкіна, 364-51-71

Додаток 1
до наказу Харківської спеціалізованої школи-інтернату «Ліцей міліції» Харківської обласної ради 
15.01.2014 № 12

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ЦО 
_________ А.Г.Дербеньова
«15» 01.2014 р

Розклад занять
з постійним складом працівників та невоєнізованими формуваннями 
за тематикою цивільної оборони
Харківської спеціалізованої школи-інтернату «Ліцей міліції» 
Харківської обласної ради

№ та назва теми
Кі-ть годин
Дата проведення
Відпові-
дальний
І. Теми загальної підготовки
ТЕМА 1.  Закон України “Про Цивільну  оборону України”. Єдина державна система  запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. Організаційна структура цивільної оборони об’єкта галузі.
1
15.01.2014
Керівник групи

ТЕМА 2. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. Комплектування та підготовка особового складу невоєнізованих  формувань. 
1

15.01.2014

Керівник групи
ТЕМА 3. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну  безпеку та безпеку життю і здоров’ю людей. Характеристика небезпечних промислових  факторів для об’єкта цивільної оборони 
1
20.01.2014
Керівник групи
ТЕМА 4. Функціональні обов’язки  особового складу невоєнізованих формувань та їх дії при приведенні формувань у  готовність
1
20.01.2014
Керівник групи
ТЕМА 5.  Організація захисту особового  складу формувань у ході виконання аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах радіаційного забруднення місцевості  та при аваріях на хімічно-небезпечних  об’єктах. 
1
20.01.2014
Керівник групи
ТЕМА 6. Радіаційно-небезпечні  об’єкти. Радіоактивне випромінювання та методи його  вимірювання. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Норми  радіаційної безпеки. Правила поведінки з радіоактивними відходами. Режими  радіаційного захисту
1
20.03.2014
Керівник групи
ТЕМА 7. Хімічно-небезпечні об’єкти. Сильнодіючі отруйні речовини, особливості  їх впливу на організм людини. Промислові  засоби індивідуального захисту органів дихання. Прилади хімічної розвідки  сильнодіючих та бойових отруйних речовин
1
20.03.2014
Керівник групи
ТЕМА 8. Організація санітарної  обробки  особового складу формувань. Спеціальна обробка техніки і майна при заражені  радіоактивними, отруйними та  бактеріальними речовинами
1
27.03.2014

Керівник групи
ТЕМА 9. Прийоми надання само- та взаємодопомоги при пораненнях, опіках,  кровотечах, переломах. Перша долікарська медична допомога при отруєннях сильнодіючими отруйними речовинами  
1
27.03.2014
Керівник групи
ТЕМА 10. Взаємодія особового складу  формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуаціях. Участь формувань у заходах життєзабезпечення спрямованих на  задоволення мінімуму життєвих потреб працівників галузі освіти і науки, які  потерпіли від наслідків надзвичайних   ситуацій
1
27.03.2014
Керівник групи
ТЕМА 11. Заходи безпеки на рятувальних та інших невідкладних роботах при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф
1
12.11.2014
Керівник групи
ІІ.  Для  формувань  загального  призначення
Розшук та визволення потерпілих з під завалів, зсувів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель.
1
12.11.2014
Керівник групи
Завалення нестійких конструкцій, споруд та їх підсилення. Дії формувань з рятування людей із завалених захисних споруд.
1
05.11.2014
Керівник групи
Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків пожеж та забруднених територій радіоактивними, хімічними сильнодіючими отруйними речовинами.
1
05.11.2014
Керівник групи
Вантаження потерпілих на транспортні засоби. Способи транспортування потерпілих.
1
05.11.2014
Керівник групи
ІІІ.  Для формувань радіаційного  та хімічного захисту
Проведення радіаційної і хімічної розвідки. Прилади радіаційної розвідки  дозиметричного та хімічного контролю (ДП-5В, ІДМ-21Б, ІДМ-1Р, дозиметри ДРГ-05М, ДКС-04, дозиметр-радіометр АНРІ-01, СОСНА, індікатор зовнішнього гама-випромінювання “Белла”, комплект індивідуальних дозиметрів ДП-24, ВПХР).
1
03.11.2014
Міхальова В.І.
Норми радіаціаційної безпеки. Поводження з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту. 
1
03.11.2014
Міхальова В.І.
Завдання та структура мережі спостереження та лабораторного контролю.  Оснащеність підрозділів місцевого та об’єктового рівнів.
1
03.11.2014
Міхальова В.І.
Поняття дегазації, дезактивації та дезінфекції. Речовини та розчини, які використовуються для дегазації, дезактивації та дезінфекції. Спеціальна обробка техніки, особистих речей та одягу. Часткова та повна спеціальна обробка людей  і техніки.
1
03.11.2014
Міхальова В.І.
ІV .  Для  протипожежних  формувань
Пожежо-технічне обладнання. Вогнегасні прилади та сфера їх застосування.
1
03.11.2014
Райченко М.І.
Локалізація та гасіння лісових, торф’яних та степових пожеж.
Профілактичні протипожежні заходи  на об’єкті.
Особливості гасіння пожеж на об’єкті.
3
03.11.2014
Райченко М.І.
V.  Для  формувань  охорони  громадського  порядку
Умови і порядок введення та припинення надзвичайного стану. Заходи, що застосовуються в цих умовах.
1
03.11.2014
Гончарук Н.Г.
Гарантії прав громадян і юридичних осіб в умовах надзвичайного стану. Дії формувань при проведенні евакуації працівників галузі освіти і науки.
1
03.11.2014
Гончарук Н.Г.
Забезпечення громадського порядку та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.
1
03.11.2014
Гончарук Н.Г.
Психологія натовпу. Попередження  паніки серед населення.
1
03.11.2014
Гончарук Н.Г.
VI .  Для  формувань  зв’язку
Загальнодержавні, територіальні та об’єктові системи зв’язку. 
1
03.11.2014
Перекрест Т.В.
Апаратура оповіщення. Організація та здійснення сталого зв’язку в районах стихійного лиха, аварій та катастроф. Розгортання та експлуатація засобів зв’язку.
3
04.11.2014
Перекрест Т.В.
VII.   Для  формувань  евакуації
Порядок проведення евакуаційних заходів при  стихійних лихах, катастрофах  тощо.
1
04.11.2014
Марчишина Т.А.
Евакуація людей та вантажів ( матеріальних цінностей,  обладнання) при загрозі  стихійного  лиха, виникненні  надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру.
3
04.11.2014
Марчишина Т.А.
VIII Для працівників,  які  не входять до складу невоєнізованих формувань
ТЕМА 1.  Завдання та організаційні основи захисту учасників навчально-виховного процесу і  працівників галузі від впливу надзвичайних ситуацій. Права та обовязки учасників навчально-виховного процесу і працівників  галузі з питань цивільної оборони
ТЕМА 2. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про  надзвичайні ситуації. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі  за попереджувальним сигналом “УВАГА  ВСІМ!” та мовній інформації штабів  цивільної  оборони 
ТЕМА 3. Основи організації життєзабезпечення працівників галузі у зонах  надзвичайних ситуацій та тимчасового  відселення
2
04.01.2014
Спаська Т.І.
ТЕМА 4. Правила поведінки та дії під час землетрусів, затоплень, селевих потоків,  ураганів, лісових пожеж, снігових заносів  та  ожеледиць 
ТЕМА 5. Дозиметричні прилади та робота з ними. Основні норми поведінки та  дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненню місцевості.  Режими радіаційного захисту 
ТЕМА 6. Рекомендації щодо гігієни харчування, профілактичних заходів та утримання господарств на територіях з  підвищеним рівнем радіації. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при  обеззараженні території, будівель, споруд, робочих місць, одягу. Санітарна  обробка  людей.
2
15.01.2014
Спаська Т.І.
ТЕМА 7. Сильнодіючі отруйні речовини, що використовуються у промисловості. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при аваріях з викидом  сильнодіючих  отруйних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Невідкладна та перша допомога  ураженому 
ТЕМА 8. Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві. Безпечні умови праці при роботі з ними. Профілактика отруєнь недоброякісними  харчовими продуктами та грибами. 
ТЕМА 9. Інфекційні захворювання. Характеристика деяких збуджувачів. Правила  поведінки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі  при проведенні ізоляційно-обмежувальних заходів.  Дезінфікуючі речовини. Порядок проведення  дезінфекції 
2
26.03.2014
Спаська Т.І.
ТЕМА 10. Засоби колективного захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі. Підвищення захисних  властивостей  житла
ТЕМА 11. Промислові та підручні засоби  захисту органів дихання та шкіри. Медичні  засоби  індивідуального захисту, правила їх  використання
ТЕМА 12. Обовзки дорослих щодо  безпеки та захисту дітей. Виховання у дітей навичок поведінки в екстремальних ситуаціях. Засоби індивідуального  захисту
2
28.03.2014
Спаська Т.І.
ТЕМА 13. Захист продуктів харчування, фуражу і води від зараження  радіоактивними,  отруйними речовинами і бактеріальними  засобами
ТЕМА 14. Організація захисту сільськогосподарських тварин і рослин від   зараження. Обсервація і карантин
ТЕМА 15. Евакуація, порядок проведення евакуації. Екстренна евакуація та тимчасове   виведення учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі із зон загрози  життю та здоровю
2
02.11.2014
Спаська Т.І.
ТЕМА 16. Основні причини загибелі   постраждалих та типові помилки при наданні першої допомоги. Екстренна допомога при  електротравмах, утопленні, небезпечної для  життя кровотечі, переломах кісток, травматичного та опікового шоку. Основи  догляду  за  хворими
ТЕМА 17. Пожежо- та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. Рекомендації щодо профілактики та дій при  виникненні пожеж. Правила  поведінки  при  виявленні вибухонебезпечних  предметів
ТЕМА 18. Морально-психологічна підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до дій у  надзвичайних  ситуаціях. Психологія  натовпу.  Безпека при масових скопищах  людей
2
02.11.2014
Спаська Т.І.

Давидкіна, 364-56-45
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Ретунська П.Ю.
Ромаєва С.В.
Ромасько О.І.
Рудь Г.В.
Селюков В.С.
Сергієнко В.В.
Сосновська З.Ю.
Спаська Т.І.
Ступаков Г.І.
Танько Н.А.
Тимофієнко В.І.
Хворостініна О.В.
Хист Н.В. 	
Хоменко В.А.
Шейко В.С.	
Шинкар А.Г.
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Ярова О.Т.	



