
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“    16     “         03          2016 р.                      м. Харків             №    53    . 
 
Про проведення комплексних 
тактико-спеціальних навчань 

  
Згідно з планом основних заходів Національного університету цивільного 

захисту України на 2015 – 2016 навчальний рік, з метою підвищення тактичної 
підготовки курсантів, удосконалення практичних навичок з організації 
оперативних дій та управління пожежно-рятувальними підрозділами під час 
гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести тактико-спеціальні навчання 08 квітня 2016 року на 
навчально-тренувальному полігоні університету по вул. Баварська, 7, за темою 
«Управління силами та засобами під час ліквідації наслідків НС техногенного 
характеру». 

2. В період навчань відпрацювати наступні питання: 
- дії органів управління під час ліквідації наслідків НС техногенного 

характеру; 
- дії підрозділів оперативно-рятувальної служби під час проведення 

аварійно-рятувальних робіт; 
- порядок залучення та використання зведеного загону університету до 

ліквідації наслідків НС; 
- організацію взаємодії підрозділів оперативно-рятувальної служби з 

громадськими організаціями та службами що залучаються до проведення 
аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

3. До навчань залучити курсантів 4-го курсу факультету оперативно-
рятувальних сил, 4-го курсу факультету пожежної безпеки, 1-го, 2-го та 3-го 
курсу соціально-психологічного факультету, 4-го курсу факультету техногенно-
екологічної безпеки, 4-го курсу факультету цивільного захисту та слухачів 
магістратури управління. 

4. Начальником штабу по підготовці та забезпеченню проведення 
навчання призначити першого проректора з навчально-методичної роботи 
полковника служби цивільного захисту Назарова О.О., його помічниками: 
начальника факультету оперативно-рятувальних сил полковника служби 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



цивільного захисту Безуглова О.Є. та начальника кафедри пожежної тактики та 
аварійно-рятувальних робіт полковника служби цивільного захисту 
Лісняка А.А.  

5. Керівником навчань призначити начальника факультету оперативно-
рятувальних сил полковника служби цивільного захисту Безуглова О.Є. 

 6. Проректору-начальнику факультету цивільного захисту полковнику 
служби цивільного захисту Роміну А.В., начальнику факультету оперативно-
рятувальних сил полковнику служби цивільного захисту Безуглову О.Є.,  
начальнику факультету пожежної безпеки полковнику служби цивільного 
захисту Удянському М. М., начальнику соціально-психологічного факультету 
полковнику служби цивільного захисту Куфлієвському А.С. та декану 
факультету техногенно-екологічної безпеки Мєтєльову О.В. забезпечити участь 
курсантів та слухачів в навчаннях згідно плану.  

7. Відповідальними за відпрацювання навчальних питань призначити: 
- організація управління силами та засобами - майора служби цивільного 

захисту Собину В.О.; 
- гасіння пожежі та проведення рятувальних робіт з літака АН-26 - майора 

служби цивільного захисту Самаріна В.О.; 
- гасіння пожежі та проведення рятувальних робіт на зруйнованій будівлі 

– майора служби цивільного захисту Хілько Ю.В.; 
- ліквідація наслідків хімічної аварії - підполковника служби цивільного 

захисту Тригуба В.В.; 
- аварійно-рятувальні роботи при ДТП на транспорті -  Аветісяна В.Г.; 
- проведення піротехнічних робіт – полковника служби цивільного 

захисту Толкунова І.О.   
8. Начальнику кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

полковнику служби цивільного захисту Лісняку А.А., до 05 квітня 2016 р. 
розробити методичне забезпечення навчань, скласти списки учасників,  
підготувати та провести організаційну нараду з керівним складом кафедр, 
служб та підрозділів університету щодо розподілу обов`язків на період 
підготовки та проведення навчань. 

9. Заступнику начальника навчальної пожежно-рятувальної частини 
університету підполковнику служби цивільного захисту Федоренко Р.М. 
підготувати до навчань пожежно-рятувальну техніку, пожежно-технічне та 
аварійно-рятувальне обладнання, захисний одяг та спорядження, провести 
інструктаж водіїв, інших спеціалістів та забезпечити їх якісну роботу згідно з 
планом підготовки до комплексних тактико-спеціальних навчань. 

10. Начальнику сектору технічного забезпечення підполковнику служби 
цивільного захисту Плигуну А.А. виділити на навчання, автомобіль швидкої 
допомоги у розпорядження керівника навчань згідно із заявкою кафедри 
пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт. Забезпечити залучену до 
навчань пожежну та іншу техніку з необхідною кiлькiстю паливо-мастильних 
матерiалiв. 

11. Начальнику сектора мобілізаційної роботи підполковнику служби 
цивільного захисту Пономаренко С.М., забезпечити навчання засобами імітації. 



12. Начальнику відділу телекомунікацій підполковнику служби 
цивільного захисту Дудаку С.О. забезпечити навчання гучномовним та 
радіозв’язком згідно плану підготовки. 

13. Начальнику медико-санітарної частини-лікарю полковнику служби 
цивільного захисту Приходьку Ю.О.: 

- забезпечити участь персоналу МСЧ у епізодах навчань; 
- забезпечити відпрацювання питань надання домедичної допомоги та 

роботу сортувального пункту; 
- забезпечити медичне забезпечення особового складу, що приймає участь 

у навчаннях, та підготувати до навчань автомобіль медичної служби. 
14. Начальнику кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

полковнику служби цивільного захисту Лісняку А.А. та начальнику курсу 
факультету оперативно-рятувальних сил полковнику служби цивільного 
захисту Байбаку О.Ю. забезпечити відпрацювання дій зведеного загону 
університету під час виконання завдань за призначенням. 

15. Начальнику науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової 
психології науково-дослідного центру підполковнику служби цивільного 
захисту Лєбєдєвій С.Ю. забезпечити відпрацювання питань надання екстреної 
психологічної допомоги постраждалим.   

16. Начальнику курсу факультету оперативно-рятувальних сил 
полковнику служби цивільного захисту Байбаку О.Ю.: 

- забезпечити присутність курсантів, задіяних у проведенні навчань, в 
часи тренувань і в день проведення навчань; 

- забезпечити майном та спорядженням курсантів, які задіяні в навчаннях. 
17. Начальнику курсу факультету оперативно-рятувальних сил 

полковнику служби цивільного захисту Байбаку О.Ю., начальнику курсу 
факультету пожежної безпеки полковнику служби цивільного захисту 
Нечипоренко М.М., начальнику курсу факультету цивільного захисту 
полковнику служби цивільного захисту Аверіну Є.І., начальнику курсу 
факультету пожежної безпеки підполковнику служби цивільного захисту 
Мельниченко А.М. та начальнику курсу соціально-психологічного факультету 
підполковнику служби цивільного захисту Краснухіну Д.Є. організувати 
прибуття особового складу курсів до місця проведення навчань о 8 год. 30 хв. 
08 квітня 2016 року. 

18. Начальнику факультету оперативно-рятувальних сил полковнику 
служби цивільного захисту Безуглову О.Є.: 

- забезпечити дотримання учасниками навчань дисципліни та вимог 
Закону України «Про охорону праці» під час проведення навчань; 

- забезпечити проведення з учасниками навчань цільового інструктажу з 
питань охорони праці за темами відповідно до інструкцій №№ 103, 104, 143, 
144 та 146. 

19. Начальнику сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю 
полковнику служби цивільного захисту Мішеніну С.М. забезпечити проведення 
фото та відеозйомки і висвітлення епізодів навчань на сайті університету. 



20. Контроль за дотриманням дисципліни під час підготовки і проведення 
епізодів навчань та відповідальність за дотримання вимог безпеки праці 
покласти на начальника факультету оперативно-рятувальних сил полковника 
служби цивільного захисту Безуглова О.Є.  

21. Загальний контроль за виконанням наказу покласти на першого 
проректора університету з навчально-методичної роботи полковника служби 
цивільного захисту Назарова О.О. 
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