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щодо дій працівників установ, організацій та нідпрнімсів Канівської міської ради 
Косівеького району Івано-Франківської області при загрозі або виникненні

надзвичайних ситуацій

1. Загальні положення
1. Інструкція розроблена відповідно до ст. 130 Кодексу цивільного захисту 

України.
2 . Керівники несуть персональну відповідальність за дотримання вимог цієї 

інструкції.
3. Залежно від існуючої або прогнозованої обстановки з питань цивільного 

захисту в установі може бути встановлено один з трьох режимів функціонування 
міської субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту:

« режим повсякденного функціонування;
• режим підвищеної готовності;
• режим надзвичайної ситуації.

Режими встановлюються за рішенням виконавчого комітету або міського 
голови.

1.4. Усі працівники, незалежно від займаних посад, повинні знати та суворо 
дотримуватись вимог цієї інструкції. За невиконання вимог Інструкції вони можуть 

бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

2. Характеристика можливої обстановки в районі установ, організацій та 
підприємств Косівської міської ради при виникненні надзвичайної ситуації

В районі розміщення установ, організацій та підприємств Косівської міської ради 
можуть виникнути наступні надзвичайні ситуації:

1. затоплення території;
2 . надзвичайні ситуації природного характеру: руйнування споруд в наслідок 

землетрусу, зсувів, обвалів, сильний дощ, снігопад, дуже сильний мороз , спека;
3. надзвичайні ситуації техногенного характеру: вибух в будівлі, пожежа, 

розлив хімічної небезпечної речовини;
4 . надзвичайні ситуації воєнного характеру: загроза авіаційного або 

ракетного удару, хімічного або радіаційного зараження в наслідок бойових дій, 
застосування супротивником звичайних видів зброї.

3. Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу виникнення
надзвичайних ситуацій

1. Оповіщення адміністрації та працівників щодо надзвичайних ситуацій 
проводиться за заздалегідь розробленою схемою.

2. Адміністрація оповіщається уповноваженою особою з питань цивільного 
захисту. Залежно від обстановки оповіщається й решта персоналу.

3. В додатках Те1е§гаш в групі «Косівська ТГ» надається інформація щодо 
оповіщення про загрозу авіаційного або ракетного удару, хімічного або радіаційного 
зараження в наслідок бойових дій, застосування супротивником звичайних видів зброї.

4. Кожний працівник повинен знати сигнали оповіщення цивільного захисту 
та вміти правильно діяти в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.



4. Порядок укриття працівників Косівської міської ради в захисних спорудах
цивільного захисту

1. На випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із загрозою або початком 
авіаційного або ракетного удару, хімічного або радіаційного зараження в наслідок 
бойових дій, застосування супротивником звичайних видів зброї, всі працівники 
підлягають укриттю в захисних спорудах цивільного захисту.

5. Порядок виділення автотранспорту для проведення евакуації
1. При проведенні евакуації працівників та відвідувачів з небезпечних зон 

залучається весь наявний службовий, а також і особистий транспорт працівників 
міської ради.

6. Додержання протиепідемічних заходів при загрозі розповсюдження небезпечних
інфекційних захворювань

1. Якщо на території міської ради або поблизу нього виникла небезпека 
розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань, усі працівники повинні 
суворо виконувати вимоги санітарно-епідеміологічної служби щодо проведення термінової 
профілактики та імунізації, ізоляції та лікування виявлених хворих, дотримуватися режиму із 
запобігання розповсюдженню інфекції.

2. При необхідності працівники, які прибули на роботу, повинні проходити санітарне 
обробляння, дезінфекцію або міняти одяг, а водії транспортних засобів -здійснювати 
спеціальне обробляння автотранспорту, а також виконувати інші вимоги та заходи, які 
перешкоджають розповсюдженню особливо небезпечних інфекційних захворювань.

7. Збереження матеріальних цінностей у період загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій

1. Усі працівники повинні вжити необхідних заходів щодо зберігання матеріальних 
цінностей при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

2. Заходи із захисту від надзвичайних ситуацій або з ліквідації їхніх наслідків повинні 
враховувати необхідність попередження або зменшення можливих збитків підприємству.

3. Відповідальність за організацію охорони майна підприємства під час захисту від 
надзвичайних ситуацій або ліквідації їхніх наслідків покладається на керівника установи, 
організації та підприємства.


