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            № 

НАКАЗ  

Відповідно до вимог ст. 40 Кодексу цивільного захисту України, Порядку 

підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного 

захисту, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 443, Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого 

постановою КМУ від 26.06.2013 № 444, Графіку проведення спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту у виробничому 

підрозділі „Полтавська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії 

„Південна залізниця”  ПАТ „Укрзалізниця” у 2017 році, з метою відпрацювання 

практичних навичок керівного складу та фахівців, необхідних для своєчасного 

реагування на ймовірні надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків, захисту 

працівників і території, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт, перевірки об’єктових сил цивільного захисту 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. В період з 10.40 до 16.00 23.05.2017 провести спеціальне об’єктове 

навчання з питань цивільного захисту (далі – навчання) на тему „Дії органів 

управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій”. 

2. Навчальними цілями навчання вважати: 

для керівного складу – набуття практичних навичок організаторської 

роботи по якісному виконанню завдань цивільного захисту в умовах виникнення 

надзвичайної ситуації унаслідок аварії на транспорті з виливанням небезпечної 

хімічної речовини; 

для формувань цивільного захисту – набуття практичного досвіду з 

виконання завдань за призначенням, використання табельного майна для 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

для працівників, які залучаються до проведення практичних заходів –  

навчання діям при отриманні сигналу „Увага всім” та інформаційного 

повідомлення про виникнення аварії з виливанням небезпечної хімічної 

речовини. 

3. Навчання провести на території Полтавської дирекції залізничних 

перевезень. 

4. Керівництво навчанням покладаю на себе. 

5. До складу керівництва навчанням призначити: 

першим заступником керівника навчання – першого заступника 

начальника Полтавської дирекції залізничних перевезень Жовковського А.М.;  



заступником з інженерно-технічних питань – головного інженера 

Полтавської дирекції залізничних перевезень Біліченка В.О.;  

помічником керівника навчання з матеріально-технічного забезпечення – 

начальника технічного відділу Полтавської дирекції залізничних перевезень 

Сулиму С.І.;  

помічником керівника навчання з імітації – провідного інженера 

технічного відділу Полтавської дирекції залізничних перевезень      

Чередніченка М.І.  

6. Створити штаб керівництва навчанням у складі: 

начальник штабу – начальник спеціального сектору Полтавської дирекції 

залізничних перевезень Чуб В.А.;  

заступник начальника штабу – інженер І категорії спеціального сектору 

Полтавської дирекції залізничних перевезень Табурянський Д.А.;  

члени штабу: 

інженер технічного відділу Полтавської дирекції залізничних перевезень 

Шаповалов О.В.; 

інспектор з виконання доручень Полтавської дирекції залізничних 

перевезень Фесенко І.І.; 

начальник відділу кадрів Полтавської дирекції залізничних перевезень    

Біліченко С.І. 

7. На навчання залучити:  

оперативний штаб Полтавської дирекції залізничних перевезень; 

об’єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій станції Полтава-

Південна Полтавської дирекції залізничних перевезень; 

чергово˗диспетчерську службу Полтавської дирекції залізничних 

перевезень; 

об’єктові формування цивільного захисту Полтавської дирекції 

залізничних перевезень у складі: 

відновний поїзд у штатному складі; 

пожежний поїзд у штатному складі; 

виконуючого обов’язки начальника станції Полтава-Південна Полтавської 

дирекції залізничних перевезень Власюка С.А.; 

головного інженера станції Полтава-Південна Полтавської дирекції 

залізничних перевезень Велігоцьку Н.М.; 

інженера штабу цивільного захисту станції Полтава-Південна Полтавської 

дирекції залізничних перевезень Балюка О.М.; 

складача поїздів станції Полтава-Південна Полтавської дирекції 

залізничних перевезень Миколаєнка Ю.І. 

машиніста локомотивного депо Полтавської дирекції залізничних 

перевезень Пономаренка Ю.М. 

колійну бригаду у штатному складі. 

8. Призначити посередників: 

при штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації – начальника відділу 

станцій Тура Д.М.; 

при відновному поїзді – заступника начальника відділу станцій з 

експлуатації технічних засобів та технології роботи станцій Будніченка М.Л.; 



при пожежному поїзді – провідного інженера відділу станцій з безпеки 

руху Дешка Р.О.; 

при чергово˗диспетчерській службі Полтавської дирекції залізничних 

перевезень – заступника відділу станцій Відюка С.С. 

9. Начальнику штабу керівництва навчанням Чубу В.А. розробити, 

погодити з Полтавським міськрайонним управлінням Головного управління 

ДСНС України у Полтавській області та надати мені на затвердження до 15.00  

04.05.2017 року план проведення спеціального об’єктового навчання з питань 

цивільного захисту з відповідними додатками. 

10. Розробити та надати мені на затвердження до 15.00  05.05.2017 року: 

начальнику штабу керівництва навчанням Чубу В.А. – план нарощування 

обстановки, план проведення практичних заходів та заходи безпеки на навчанні; 

заступникам керівника Жовковському А.М., Біліченку В.О. та 

посередникам Туру Д.М., Будніченку М.Л., Дешку Р.О., Відюку С.С.  – особисті 

плани на навчанні; 

помічнику керівника з матеріально-технічного забезпечення Сулимі С.І. – 

план матеріально-технічного забезпечення навчання; 

помічнику керівника з імітації Чередніченку М.І. – план імітації на 

навчанні; 

начальникам відновного поїзду Соймі Й.М., пожежного поїзду        

Притулі С.О. – плани-календарі об’єктових тренувань підпорядкованих 

формувань; 

начальнику фінансово-економічного відділу Полтавської дирекції 

залізничних перевезень Зайцевій В.І. – кошторис на підготовку та проведення 

навчання. 

11. У період з 10.05 по 17.05.2017 року здійснити підготовку учасників 

навчання шляхом проведення педагогічними працівниками Навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської 

області інструктивно-методичних занять із заступниками (помічниками) 

керівника навчання, персоналом штабу керівництва, інструктажів з 

посередниками і працівниками, які на час навчання призначаються керівниками 

на навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів і робіт або 

залучаються до їх проведення. 

Для належної організації проведення інструктивно-методичних занять та 

інструктажів начальнику спеціального сектору Полтавської дирекції залізничних 

перевезень Чубу В.А. скласти розклад їх проведення і надати мені на 

затвердження в 16.00  05.05.2017 року. Інженеру штабу цивільного захисту 

станції Полтава-Південна Полтавської дирекції залізничних перевезень    

Балюку О.М. підготувати місця для проведення занять та інструтажів, про їх 

готовність доповісти мені в 17.00  05.05.2017 року.  

12. З метою визначення стану готовності місць відпрацювання практичних 

заходів до проведення навчання з 10.00 до 13.00 17.05.2017 року під 

керівництвом головного інженера Полтавської дирекції залізничних перевезень 

Біліченка В.О. провести їх рекогносцировку. До рекогносцировки залучити 

заступників, помічників керівника навчання, штаб керівництва навчанням, 

посередників, виконуючого обов’язки начальника станції Полтава-Південна 

Полтавської дирекції залізничних перевезень Власюка С.А., головного інженера 



станції Полтава-Південна Полтавської дирекції залізничних перевезень 

Велігоцьку Н.М.  

Підготовку місць відпрацювання практичних заходів при проведенні 

навчання завершити до 19.05.2017 року. Про їх готовність головному інженеру 

Полтавської дирекції залізничних перевезень Біліченку В.О. доповісти мені до 

17.00  19.05.2017 року. 

13. Інженеру штабу цивільного захисту станції Полтава-Південна 

Полтавської дирекції залізничних перевезень Балюку О.М. довести до     

19.05.2017 року заходи безпеки до учасників навчання під підпис. 

14. Оцінку готовності (допуск) персоналу до проведення навчання 

провести  з 09.00 до 12.00  19.05.2017 року комісією у складі: 

голова комісії – перший заступник начальника Полтавської дирекції 

залізничних перевезень Жовковський А.М.; 

члени комісії: 

головний інженер Полтавської дирекції залізничних перевезень    

Біліченко В.О.; 

начальник спеціального сектору Полтавської дирекції залізничних 

перевезень Чуб В.А.; 

інженер штабу цивільного захисту станції Полтава-Південна Полтавської 

дирекції залізничних перевезень Балюк О.М.; 

начальник сектору охорони праці Полтавської дирекції залізничних 

перевезень Самченко Л.А.; 

головний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту 

управління організації реагування на надзвичайні ситуації цивільного захисту 

Головного управління ДСНС України у Полтавській області підполковник 

служби цивільного захисту Міхопаров О.М. 

15. Розбір проведення навчання провести з 15.15 до 16.00 23.05.2017 року 

в актовій залі Полтавської дирекції залізничних перевезень.  

16. Начальнику штабу керівництва Чубу В.А.: 

матеріали для загального розбору надати мені до 15.00  23.05.2017 року; 

підготувати звіт про організацію проведення навчання та до 01.06.2017 

року надати його до Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Полтавської міської ради і Полтавського міськрайонного 

управління Головного управління ДСНС України у Полтавській області. 

17. Наказ довести до учасників навчання під підпис. 

18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Начальник Полтавської дирекції залізничних перевезень_________ О.С. Дяченко 
                                                                                                                                              (підпис)    
                                                                       
                                                                                                                             


