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 ̂Йро утворення об’єктового штабу 
V/ зап османця та реагування на надзвичайні ситуації 
о раціонального університету біоресурсів

(Г
(У відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту України, постанови 

% кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 11 «Про затвердження Положення 
гірЬ єдину державну систему цивільного захисту»

НАКАЗУЮ:

1. Створити штаб у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України щодо запобігання та реагування на надзвичайні 
ситуації (далі -  НС) техногенного і природного походження із завданнями:

- забезпечення заходів запобігання виникненню НС;
- навчання працівників і студентів діям під час загрози і виникнення НС;
-забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій спрямованих

по запобіганню та реагуванню на НС;
- прогнозування і оцінка наслідків НС, визначення на основі прогнозу необхідних 

сил, засобів, матеріальних і фінансових ресурсів;
- створення і раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів 

університету, призначених для попередження і реагування на НС;
- оповіщення працівників і студентів про загрозу і виникнення НС, своєчасне і 

достовірне його інформування про фактичну обстановку і проведення заходу;
- захист працівників і студентів при виникненні НС;
- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

НС, організація життєдіяльності постраждалих;
- зниження можливих наслідків НС у випадку їх виникнення.
2. Структура штабу:
2.1. Начальник штабу цивільного захисту університету, - ректор НУБіП України 

Ніколаєнко Станіслав Миколайович.
2.2. Безпосереднє керівництво виконанням завдань по запобіганню та реагування 

на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, покласти на 
начальника штабу цивільного захисту і підлеглі його служби: оповіщення та зв’язку, 
медичну протипожежну, охорони громадського порядку, транспортну, аварійно- 
технічну.

Начальниками служб цивільного захисту призначити:
- оповіщення та зв’язку: Теплюка Віктора Михайловича, начальника

Інформаційно-обчислювального центру;

Виконавець: Дерев'янко ОТ., начальник штабу цивільного захисту 
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- медичної: Соломона В’ячеслава Віталійовича, завідувача ННВ Клінічного 
центру «Ветмедсервіс»;

-протипожежної: Тарасенка Василя Михайловича, провідного фахівця відділ} 
пожежної безпеки;

-охорони громадського порядку: Моісєєва Василя Володимировича,
начальника відділу комплексної безпеки та експлуатаційно-технічного забезпечення 
об’єктів охорони;

- аварійно-технічної: Самсонюка Олега Петровича, головного інженера.
Призначити начальниками цивільного захисту структурних підрозділів:
- директорів навчально-наукових інститутів та деканів факультетів - базового 

закладу університету;
- відокремлених підрозділів: директорів відокремлених підрозділів дослідних 

станцій та навчально-дослідних господарств.
Начальниками штабів цивільного захисту структурних підрозділів призначити 

заступників директорів, заступників деканів - базового закладу університету, 
заступників керівників відокремлених структурних підрозділів, дослідних станцій та 
навчально-дослідних господарств. Керівниками навчальних груп цивільного захисту 
призначити: в ННІ/факультеті - базового закладу університету завідувачів кафедр; в 
відокремлених структурних підрозділах (дослідних станціях та навчально-дослідних 
господарствах) відповідно підготовлених працівників господарств.

2.3. Комісія з питань надзвичайних ситуацій у складі 9 чоловік

Посада з ЦО Посада Прізвище, ім’я та по батькові

Голова комісії Проректор з навчально-науково- 
виробничих питань і адміністративно- 
господарської діяльності

Іщенко Валерій Васильович

Перший заступник 
голови комісії

Головний інженер Самсонюк Олег Петрович

Заступник голови 
комісії

Директор Навчально-наукового центру 
виховної роботи і соціального розвитку

Ржевський Геннадій Миколайович

Головний енергетик Кулибаба Євген Олегович
Завідувач ННВ Клінічного центру 
«Ветмедсервіс»

Соломон В’ячеслав Віталійович

Члени комісії Головний механік Виштак Петро Михайлович

Директор студмістечка Стецюк Сергій Васильович

Директор ННВЦ «Автоінжиніринг» Євтушенко Володимир Дмитрович

В. о. начальника відділу охорони праці Клевако Володимир Вікторович

Голові комісії та начальнику штабу цивільного захисту розробити положення 
про комісію, розподілити обов’язки членів комісії, розробити оперативні і 
формалізовані документи на кожного члена комісії (функціональні обов’язки), річний 
план роботи комісії.

2.4. Комісія з питань евакуації в складі 21 особи.
Займана посада в системі 

цивільного захисту
Штатна посада в НУБіП України Прізвище, ім’я та по батькові

Голова комісії з питань 
евакуації

Проректор з науково-педагогічної 
роботи

Шинкарук Василь Дмитрович

Заступник голови комісії з Проректор науково-педагогічної Кваша Сергій Миколайович



питань евакуації роботи та розвитку

Заступник голови комісії з 
питань евакуації

Начальник Інформаційно- 
обчислювального центру

Теплюк Віктор Михайлович

Заступник голови комісії з 
питань евакуації

Начальник навчального відділу Рудик Ярослав Михайлович

Начальник групи 
оповіщення та зв’язку

Провідний інженер з питань 
автоматизації систем зв’язку 
відділу комплексної безпеки та 
експлуатаційно-технічного 
забезпечення об’єктів охорони

Шпиталь Сергій Григорович

Начальник групи обліку 
евакуйованих та 
інформації

Начальник редакційно-видавничого 
відділу

Рудік Валентин Олексійович

Професор кафедри соціальної 
роботи та реабілітації

Тарасенко Ростислав 
Олександрович

Директор ННІ енергетики , 
автоматики і енергозбереження

Каплун Віктор Володимирович

Декан факультету аграрного 
менеджменту

Остапчук Анатолій Дмитрович

Декан факультету ветеринарної 
медицини

Цвіліховський Микола Іванович

Декан економічного факультету Діброва Анатолій Дмитрович
Директор ННІ лісового і садово- 
паркового господарства

Лакида Петро Іванович

Начальники груп 
організації збору та 
відправлень евакуйованих 
(начальники пішої колони)

Декан факультету захисту рослин, 
біотехнологій та екології

Коломієць Юлія Василівна

Декан факультету 
землевпорядкування

Євсюков Тарас Олексійович

Декан факультету конструювання та 
дизайну

Ружило Зіновій Володимирович

В. о. декана факультету' 
інформаційних технологій

Глазунова Олена Григорівна

В. о. декана юридичного факультету Яра Олена Сергіївна
Декан гуманітарно-педагогічного 
факультету

Савицька Інна Миколаївна

Декан механіко-технологічного 
факультету

Братішко Вячеслав 
Вячеславович

Декан факультету харчових 
технологій та управління якістю 
продукції АПК

Баль-Прилипко Лариса 
Вацлавівна

Декан факультету тваринництва та 
водних біоресурсів

Кононенко Руслан 
Володимирович

- начальнику штабу ЦЗ університету та голові комісії з питань евакуації 
розробити функційні обов’язки членів комісії.

- начальникам цивільного захисту відокремлених структурних підрозділів 
створити евакуаційні комісії.

- спланувати та пройти підготовку та перепідготовку на територіальних курсах 
ЦЗ України командо-начальницькому складу ЦЗ, керівникам структурних підрозділів 
ЦЗ та командирам формувань.

2.5. Для виконання завдань по запобіганню та реагування на НС техногенного 
та природного характеру, створити об’єктові формування (в залежності від штатно':



кількості працівників) в кожному ННІ та відокремлених регіональних підрозділах 
НУБіГІ України.
№п/п Об’єктові формування Кількість об’єктових формувань

1 . Ланка оповіщення та зв'язку 12 по 3-5
2. Загін охорони громадського порядку 12 по 5-15
3. Санітарна дружина 12 по 5-10

4. Група евакуації 12 по 5-10

5. Пункт видачі 313 12 по 1-3
6. Пост РХС 12 по 1 -3
7. Група протирадіаційного та протихімічного 

захисту 12 по 3-10

8. Лісопожежна команда 25
9. Група розвідки та спостереження 12 по 3-10

10. Аварійно-технічна група 12 по 5
11 Команда по розчищенню снігових заметів 12 по5-15

Кількість формувань

Чисельність формувань

Командно-начальницький склад формувань:
Ланка оповіщення та зв ’язку :
Командир групи -  Шпиталь Сергій Григорович, провідний інженер з питань 

автоматизації систем зв’язку відділу комплексної безпеки та експлуатаційно- 
технічного забезпечення об’єктів охорони.

Заступник командира групи -  Проценко Сергій Миколайович, технік II 
категорії відділу інженерно-технічного забезпечення.

Командир команди -  Тарасенко Василь Михайлович, провідний фахівець 
відділу пожежної безпеки.

Заступник командира команди -  Пасічник Андрій Григорович, провідний 
фахівець відділу пожежної безпеки.

Санітарна дружина: Командир дружини -  Соломон В’ячеслав Віталійович, 
завідувач ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс».

Група громадського порядку:
Командир групи -  Моісєєв Василь Володимирович, начальник відділу 

комплексної безпеки та експлуатаційно-технічного забезпечення об’єктів охорони.
Група евакуації:
Командир групи -  Стецюк Сергій Васильович, директор студмістечка.
Пункт видачі ЗГЗ:
Командир групи -  Кузьменко Сергій Васильович, завідуючий центральним 

складом.
Пост РХС:
Командир групи -  Чернов Ігор Ігорович, начальник відділу інженерно- 

технічного забезпечення.



Заступник командира групи -  Хаяров Володимир Юрійович завідуючий 
лабораторії аудіовізуальної техніки.

Група протирадіаційного та протихімічного захисту та Пост РХС
Командир групи -  Клевако Володимир Вікторович, в. о. начальника відділ) 

охорони праці.

Начальнику штабу, начальникам служб ЦЗ НУБіП України розробити 
організаційно-штатну структуру і забезпечення формувань 313 виходячи із завдань та 
можливостей університету. Завідувачу кафедри військової підготовки Есаулову А.О 
при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характер) надати 
відповідну допомог) штабу ІДЗ університету для ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації.

2.6 Першому заступнику голови комісії з питань надзвичайних ситуацій 
університету розробити плани ЦЗ та плани реагування на кожну можливу НС.

2.7. Наказ від 24.07.2019 р. № 737 вважати таким, що втратив чинність.
2.8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

/

Т. в. о. ректора Вадим ТКАЧУК


