
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ 

 

 

 

„  10 ”  лютого     2022 р.                                               №  3 /1  

  

 

 

Про утворення навчальних груп 

та призначення керівників занять 

з цивільного захисту в ХНАДУ на 2022 рік 

 

 

На виконання вимог Кодексу Цивільного захисту України: станом на 5 

грудня 2016 р., Постанови КМУ від 26 червня 2013 року № 443 «Про затвердження 

Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного 

захисту», Постанови КМУ від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження 

Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» для 

забезпечення належного рівня проведення занять за тематикою спеціальних 

програм підготовки  усіх учасників навчально-виховного процесу в структурних 

підрозділах університету до дій при виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Для якісної підготовки працівників  ХНАДУ створити навчальні групи і 

призначити їх  керівників: 

- група начальника цивільного захисту : слухачі – керівний склад ХНАДУ; 

- група голови комісії з надзвичайних ситуацій університету: слухачі – члени 

комісії з надзвичайних ситуацій  

- група голови евакуаційної комісії : слухачі – члени евакуаційної комісії;  

- група заступника начальника цивільного захисту : слухачі – командири 

спеціальних груп (ланок) ХНАДУ, заступники начальника ЦЗ структурних 

підрозділів, провідний фахівець з питань  ЦЗ; 

- групи спеціальних груп (ланок)  ХНАДУ : слухачі – працівники ХНАДУ;  



- група персоналу, що не входить до складу спеціальних груп (ланок)  :  

слухачі – працівники структурних підрозділів ХНАДУ.  

Перелік навчальних груп та керівників занять з цивільного захисту ХНАДУ 

на 2022 рік додається. 

2. Підготовку командного складу та особового складу формувань 

здійснювати по 15-годинній програмі і затвердженій тематиці. Заняття проводити 

згідно розкладу занять.  

3. Підготовку  персоналу,  що  не входить  до   формувань,  здійснювати по 

12-годинній програмі. Заняття проводити згідно розкладу занять. 

4. Навчальний рік у системі ЦЗ університету почато з березня 2022 року  і 

закінчити до 31 жовтня 2022 року. 

5. Керівникам груп посилити вимоги і контроль за ефективністю підготовки, 

суворо дотримуватись затвердженої тематики і розкладу занять. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

цивільного захисту ХНАДУ Ходирєва С.Я. 

 

 

Начальник цивільного захисту  ХНАДУ,  

ректор           Віктор БОГОМОЛОВ 

 

 

Заступник начальника цивільного захисту ХНАДУ, 

перший проректор       Сергій ХОДИРЄВ 

 

 

Погоджено: 

 

Начальник юридичного відділу 

          Поліна  БУТЕНКО 

 

 

Проект наказу вносить: 

провідний фахівець з питань  ЦЗ ХНАДУ 

          Микола МИСЮРА 

 
 


