
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
"17" лютого 2014 року м. Чернігів № 29

(з основної діяльності)

\

Про затвердження опису 
інформаційно-довідкового стенду

З метою затвердження єдиних вимог до змісту інформаційно-довідкових 
стендів з питань цивільного захисту для підприємств, установ і організацій 
Чернігівської області, уникнення суб'єктивного підходу до оцінки їх змісту та 
керуючись вимогами Кодексу цивільного захисту України і Порядку здійснення 
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Опис інформаційно-довідкового стенду (куточку) з питань 
цивільного захисту для підприємств, установ, організацій Чернігівської області, 
що додається.

2. Начальникам Чернігівського міського, міськрайонних відділів, 
районних відділів і секторів Управління ДСНС України у Чернігівській області 
зміст Опису інформаційно-довідкового стенду (куточку) з питань цивільного 
захисту для підприємств, установ, організацій Чернігівської області довести до 
підприємств, установ, організацій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління з організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів 
цивільного захисту полковника служби цивільного захисту Федоренка І.П.

Начальник Управління
полковник служби цивільного захисту В.В. Шулюк



П О Г О Д Ж Е Н О :

Перший заступник начальника 
Управління

Заступник начальника Управління

Начальник навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Чернігівської області

Начальник юридичного сектора

Начальник сектора з питань запобігання 
та виявлення корупції

Начальник сектора планування, 
аналітичного та документального 
забезпечення

0 . В. Пугач

1. П.Федоренко

О.І. Назін 

С.В. Коноваленко

В.О. Деркач

0.1. Нагуло

Надруковано 2 прим.
1 - У ДСНС
2 -  НМЦ ЦЗ та БЖД 
Підг. Ігнатенко С.В. 
Друк. Ігнатенко С.В. 
07.02.2014



ЗАТВЕРЖЕЕЮ 
Еіаказ У ДСНС України 
у Чернігівській області 
від 17 лютого 2014 № 29

ОПИС
інформаційно-довідкового стенду (куточку) з питань цивільного захисту 

для підприємств, установ, організацій Чернігівської області

1. Інформаційно-довідковий стенд (куточок) з питань цивільного 
захисту (в подальшому -  Стенд) виготовляється із дерево-волоконної плити, 
пластику або іншого матеріалу розміром 1400 х 1030 мм.

2. Стенд розміщується у місцях масового перебування персоналу 
підприємства, установи, організації, навчального закладу та 
використовується для вивчення працівниками (студентами, учнями) 
відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях, змісту заходів 
цивільного захисту на об'єкті та інших небезпечних умовах як під час 
находження на об'єкті, так і в побуті.

3. Стенд повинен містити наступні матеріали:
визначення цивільного захисту;
завдання цивільного захисту;
права громадян у сфері цивільного захисту;
обов'язки громадян у сфері цивільного захисту;
схема об'єкта з вказаними за допомогою умовних позначень місцями 

підвищеної небезпеки, розміщення засобів зв’язку, обладнання і інструменту, 
шляхами евакуації персоналу;

список керівництва ЦЗ об'єкта;
перелік телефонних номерів для інформування про надзвичайні 

ситуації та виклику допомоги;
пам'ятки щодо дій у різних надзвичайних ситуаціях, в першу чергу 

найбільш імовірних для даного об'єкту;
папка з додатковими матеріалами, в якій розміщуються сезонні 

пам'ятки, інструкції щодо дій у менш імовірних надзвичайних ситуаціях та 
небезпечних умовах.

Також на Стенді можуть розміщуватись герб району або міста, 
емблема-логотип підприємства (установи, організації, навчального закладу), 
фотографії з повсякденної діяльності об'єкту на тему цивільного захисту.

Начальник навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Чернігівської області
полковник служби цивільного захисту О.І. Назін


