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1.1. flaua rocaAoBa incrpyrqix Bu3Haqae QyuxqioHalsni o6on'sgru, npana i
$axinqx 3 nLrraHb qraninrnoro 3€xr.rcry.

1.2. @axineur 3 ularaHb qlEninuroro 3axrrcry ni4nocnrscx Ao rareropii
<upo$ecioH€LITLD)

l.3.@axineur 3 rluraHb qunimuoro 3axucry upr{3Harraerbc, Ha rrocaAy i
sBiruHxerrcs 3 rIocaALI B ycraHoBJreHoMy rrr.rHHr.rM TpyAoB[M .3aKoHoAaBcrBoM
nop.[AKy HaKa3oM A[peKTopa KoJreAxy. @axinerlb 3 rrnTanr qunilbHoro 3€xr.rcry
6esuocepeAHbo ni4uopx4ronanufi AupeKropy KoJreAxy.

1.4. (Daxineqr 3 nlararlb quni.nrnoro 3axprcry rroBuHeH 3Harr{:
Kouctztyqiero Yrpainn, 3axonu Yxpainu, Ko,qerc qnninrnoro 3axr.{cry
Yxpainu, sarono4anvi aKTv\ Yras[ flpeeu4enra Yxpainn, [ocraHoBr{ Ta
po3nopf,AxeuHt Bepxonnoi Patn Yxpaiuu, rocraHoBu Ka6inery Minicrpin
Yxpaiuu, HaKa3u ACHC Vxpaiuu, po3rropf,AxeHH.rr Harr€urbHr{Ka quninrnoro
3 axr{ cry vricta, rrp aKTr,rKy 3 acro cyB annfl. qLrHH oro 3 aKoHoAaB crB a.

1.5. B csoifi 4irnrnocri $axireqr 3 rrr.rraHb rlusimHoro 3axr.rcry
Kepyerbcs: Koncrnryqiero Yxpaiuu, 3aKoHaMu Yxpainu, Ko4excou qunitruoro
3axrrcry YxpaiHz, "flpo 6oporr6y 3 Kopyrqiero", YrasaN,ru flpesra4exra,
rocranoBaMu Bepxonnoi PaAn Yrpainz, rocraHoBaMra Ka6inery Minicrpin
Yrpainra, HaKa3aMIa ACHCy, po3rop.rAxeHH.rrMr4 naicsroro roJroBu, piureuuruu
rr,ricrxoi pa[r4 ta ii nuxoHaBqoro xorrairery, perJraMeHToM Br{KoHKoMy uicrxoi p4ALr,
ra ii rurcoHaBqoro roruirery, noJroxeHH.rrM npo KoJreAx, nocaAonorc iHcrpyrqiero.
flonoxeuHsM npo oxopouy upaqi B KoJreAXi, flpanurirMr{ Brryrpiutroro po3roprAKy
HaBqrurbuoro 3aKJraAy, qiero Incrpyxqiero.

1.6. flpoxo4rarll y BcraHoBJIeIri repnaiuu uepio4zuui NaeAu.rHi oruagra (ne
pi4rue I pasy na pix).

1.7. YrpuMyBarLr cnoe po6oue naicqe a .ructori i nopxgry
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@axiseur s uuraHr II3:

2.1. OcttoBHI{M 3aBAaHH.xu Saxinqfl 3 ur{raHb II3 B KoneAxi e opraHisarlit
po6oru 3 rIJIaHyBaHHs. Ta Br.rKoHaHHr ncix saxo4in, uo sa6esleqyrorb nocrifiny
roronuicrb cuJI i saco6in IO r<oneAxy, Br4KopucraHHfl. ix n na4:auqairHux curyaqixx,
BcraHoBJIeHH, rlporl{rloxexHoro pexr.rMy B roneANi Ta opraHisaqix BlrKoHaHH.rr

po6oru qoAo no[epeAxeHHf, Br.rHr4KHeHH.rr HaA3Bra.rafiHr.rx cnryaqifi TexHoreHHoro
IIoxoAxeHHrr.

2.2. @axiBellb 3 tILIraHb II3 n xoreANi so6os'ssauuft: cnoeqacno i .sxicuo



виконувати покладені на нього функції відповідно до вимог чинного 

законодавства, нормативних актів, положень, інструкцій.  

2.3. Розробляти  і подавати  на затвердження директора коледжу плани 

заходів з цивільного захисту, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, 

здійснює їх своєчасне коригування та контроль за їх виконанням. 

2.4. Розробляти  документи (накази, розпорядження, інструкції і т.д.) з 

питань цивільного захисту коледжу. 

2.5. Організовувати  створення, комплектування та підготовку об‘єктових 

формувань цивільного захисту. 

2.6. Розробляти та здійснювати  своєчасне коригування планів оповіщення 

особового складу, а також керівного та командно-начальницького складу 

цивільного захисту коледжу. 

2.7. Організовувати  підготовку та навчання з питань цивільного захисту 

керівного, командно-начальницького складу, особового складу об‘єктових 

формувань, працівників коледжу, проводить заняття, навчання та тренування. 

2.8. Організовувати навчання працівників коледжу способів і засобів 

захисту від впливів, що виникли в результаті аварій, катастроф, стихійних лих. 

2.9.Забезпечувати створення і навчання не воєнізованих формувань до дій 

в осередках ураження.  

2.10. Своєчасно доводити до працівників коледжу нові документи, вимоги 

і вказівки з питань цивільного захисту. 

2.11. Вести  облік наявних засобів індивідуального захисту. 

Організовувати і проводити роботу пропаганди питань ЦЗ серед 

працівників коледжу.  

2.10. Контролювати стан захисної споруди цивільного захисту коледжу. 

2.11. Здійснювати регулярні перевірки стану цивільного захисту на 

об'єктах закладу, здійснює контроль за проведенням усіх заходів цивільного 

захисту коледжу. 

2.12. При отриманні сигналу про загрозу виникнення надзвичайної 

ситуації природного або техногенного характеру: 

2.12.1. Організовує доведення отриманого сигналу до усього персоналу в 

робочий час і до керівного складу у неробочий час. 

2.12.2. Організовує оповіщення керівного складу та здійснює контроль за 

приведенням у готовність захисної споруди цивільного до прийняття 

співробітників закладу. 

2.12.3. Організовує роботу комісії з питань надзвичайних ситуацій 

закладу (далі – комісія з питань НС), готує необхідні матеріали для 

забезпечення її діяльності. 

2.12.4. Готує відповідні розпорядчі документи начальника цивільного 

захисту закладу, доповідає про проведені заходи у штаб цивільного захисту 

району. 

2.12.5. За потреби організовує оперативне чергування в коледжі. 

2.13. При виникненні надзвичайних ситуацій, проведенні навчань з 

питань цивільного захисту: 

2.13.1. Забезпечує термінове доведення отриманого сигналу про виниклу 

надзвичайну ситуацію до керівного складу, працівників закладу. 

2.13.2. Організовує збір і приймає участь у роботі комісії з питань НС, 



готує необхідні матеріали для забезпечення її діяльності, доводить 

розпорядження голови комісії з питань НС та інших керівних органів ЦЗ до 

виконавців. 

2.13.3. Організовує збір даних про обстановку на об'єктах, у підрозділах 

закладу, аналізує їх, приймає термінові заходи для захисту персоналу. 

2.13.4. Готує рішення начальника цивільного захисту закладу про ведення 

рятувальних та відновлювальних робіт. 

2.13.5. Представляє донесення, інформацію в управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Кривого Рогу. 

2.13.6. Контролює виконання календарного плану основних заходів 

цивільного захисту. 

2.14. Планує і організовує проведення спеціалізованих об‘єктових навчань 

(тренувань) та інших навчань з питань цивільного захисту. 

2.14. Організовує і проводить роботу в межах функціональних обов‘язків 

уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції. 

2.15. Відповідно до ст.10 Закону України «Про захист персональних 

даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI не розголошує у будь – який спосіб 

персональні дані інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових 

обов’язків. 

 

3. ПРАВА 

 

Фахівець з питань ЦЗ має право: 

3.1. Представляти директору навчального закладу пропозиції щодо 

організації та проведення заходів цивільного захисту, що вимагають негайного 

вирішення. 

3.2. Одержувати від структурних підрозділів закладу та керівництва 

інформацію, необхідну для виконання покладених обов'язків. 

3.3. Вести контроль за правильним проведенням заходів цивільного 

захисту в структурних підрозділах закладу. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Фахівець з питань ЦЗ несе відповідальність за: 

4.1. Невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, 

встановлених цією Інструкцією, перевищення своїх повноважень, порушень 

етики поведінки та інших обмежень, передбачених чинним законодавством. 

4.2. Заподіяння своїми діями або бездіяльністю матеріальної шкоди 

навчальному закладу в порядку і межах, встановлених Трудовим Кодексом 

України. 

  4.3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в 

порядку і межах, встановлених чинним законодавством. 

4.4. Відмову виконувати розпорядження керівництва коледжу. 

4.5. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. 

4.6.Недотримання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, 

посадової інструкції. 



4.7. Діяльність фахівця з питань ЦЗ підлягає щорічному оцінюванню, 

показниками якої є якість і своєчасність виконання посадових завдань та 

обов’язків, дотримання правил етичної поведінки. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Фахівець з питань ЦЗ повинен знати: 

 

5.1. Конституцію України, Кодекс цивільного захисту України та інші 

нормативно-правові акти, що регулюють питання організації цивільного захисту 

населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру, порядок здійснення навчання працівників діям у надзвичайних 

ситуаціях. 

5.2. Правила ділового етикету. 

5.3. Державну ділову мову. 

5.4. Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні 

засоби. 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

6.1. Кваліфікаційні вимоги – повна вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямком 

підготовки «інженерія» 

6.2. Вимоги до спеціальних знань – володіння основними принципами 

роботи на відповідних програмах (MS Windows XP, MS Word, MS Excel, MS 

Internet Explorer, MS Outlook Express). 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

 

Фахівець з питань ЦЗ працює у тісному контакті з усіма структурними 

підрозділами коледжу з питань цивільного захисту. 

органами місцевого самоврядування, організаціями та об'єднаннями громадян 

району з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої 

діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, 

необхідної для належного виконання покладених завдань та здійснення 

запланованих заходів 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

 

Фахівець з питань ЦЗ: 

 

8.1. Повинен зберігати конфіденційність про всю інформацію, яка буде 

передана йому від керівництва закладу  або одержана в результаті своїх 

професійних обов’язків, крім того, що необхідно для виконання своїх 

обов’язків. 

8.2. Не має права від імені директора коледжу  давати будь-яку 

інформацію в усній чи письмовій формі, яка могла б вести до помилок або 

могла б нести шкоди профілю навчального закладу чи особистості 



9. Умови роботи  

Режим роботи фахівця з питань ЦЗ визначається згідно з Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, встановленими в коледжі. 

10. Кінцеві положення 

10.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких 

зберігається у коледжі, інший— у працівника. 

10.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені 

відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і 

робочого місця. 

10.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом 

директора коледжу. 

 


