
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

                                                      Н А К А З

                 09.01.2023                     м. Львів                               №  152                                 

«Про організацію навчання по
   цивільному захисту персоналу
      університету в 2023 році».
                          
         Відповідно до вимог ст..39, 40,41, 91 Кодексу цивільного захисту України, Постанов 
КМУ у сфері цивільного захисту, Організаційно-методичних вказівок з підготовки 
населення  Львівської області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2023 рік та з метою 
якісного і організованого проведення занять по цивільному захисту з  персоналом 
університету

                                              Н А К А З У Ю:
       1.Навчальний рік в сфері цивільного захисту розпочати  з лютого 2023 року, закінчити 
в                                                                                                                                                          
листопаді 2023 року приняттям заліку у кожного слухача. 
      2.Керівнику служби ЦЗ визначити кількість учбових груп і їх склад, скласти розклад 
занять по цивільному захисту для кожного факультету,структурного підрозділу відповідно 
до вимог Навчальної програми підготовки до захисту та дій у НС.                   
          Підготовку учбової групи керівного складу ЦЗ проводити по дворічній системі 
навчання, учбових груп особового складу формувань та персоналу, незадіяного в 
формуваннях проводити по три річній системі навчання, відповідно до Навчальної 
програми.
        3.Завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів до початку занять 
визначити місця для проведення занять кожній учбовій групі, заповнити журнали обліку 
проведення занять, затвердити план-конспекти. 
      Дні проведення занять в учбових групах визначити своїм рішенням , виходячи з 
розкладу занять із студентами на учбовий рік. 
       Керівником занять учбової групи по цивільному захисту на кафедрі (структурному 
підрозділі) являється завідувач кафедри (керівник підрозділу), помічником – заступник по 
учбовій частині (заступник керівника підрозділу). 
         4.В період з 10 по 13 січня 2023 року з керівниками учбових груп, керівниками 
формувань провести навчально-методичний збір, для чого керівнику служби ЦЗ скласти 
розклад учбового збору з визначенням керівників занять.
          5.Керівниками занять учбових груп  і їх помічниками призначити:
              -група №1 керівний склад (проректори, декани, заступники деканів, директор 
медичного коледжу, директор стоматологічного медичного центру,помічник ректора з 
кадрових питань)  - п.Зіменковський Б.С. (п.Магльований А.В.), п.Єфімов В.П.;
              -група №2 відділи управління (навчальний відділ,науковий відділ,відділ кадрів, 
канцелярія, відділ метрології,архів, ВОС, ) (див.п.8);
              -група №3-А наукова бібліотека, відділ науково-медичної інформації – (див.п.9);
              -група №3-Б студентська бібліотека, віварій, відділ ТО мед.обладнання – (див.п.9);
          -група №4 – бухгалтерія (економічний відділ, відділи бухгалтерії, маркетингу і 
кошторису) –  (див.п.8);



          -група №5 – відділ гуманітарної освіти (відділ гуманітарної освіти і виховання, 
ансамблі, видавництва, спортивні організації) –.(див.п.9);
-група №5-А – спортивно-оздоровчий табір «МЕДИК» -п.Левчук Ф.М.
          -група №6 – адміністративна частина (коменданти, персонал корпусів і гуртожитків)-
п.Білецький Г.В., п.Кушнір Р.Д.
                                       Формування:
              -група №7-А –група РХР - п.Леб`як М.М.;
              -група №7-Б –група зв’язку і оповіщення - п.Жук Б.Д..; 

   -група №7-В-група медичної допомоги – пЛитвинчук В.Г. .; 
   -група №7-Г-група аварійно-відновлювальних робіт – п.Могила Я.О.;

              -група №7-Д-група зберігання і видачі ЗІЗОД- п Кузьмінов О.Б.
   -група №7-Ж-група охорони громадського порядку – п Длугош І.Б.. .;

              -група №7-З-група обслуги  н/підвальних приміщень- п.Стефанишин Ю.М.;
   -група №7-К-група транспортного забезпечення- п.Копняк П.В.;
   -група №7-Л- ПД (група пожежогасіння) – п.Малиновський С.В.

          6. Підготовку студентів по цивільному захисту проводити на кафедрі медицини  
катастроф та військової медицини  по Програмах домедичної допомоги в екстремальних 
умовах  на медичних факультетах, медицини катастроф в НС та стоматологічному 
факультетах , а на фармацевтичному факультеті з екстремальної медицини  відповідно до 
розкладу занять на учбовий рік.
            8.Підготовку учбових груп підрозділів забезпечення №  2,4 провести методом 
учбового збору в період з 22 по 24 лютого, для чого  керівнику служби  ЦЗ скласти  
розклад занять і визначити викладачів із числа професорсько-викладацького складу 
ЛНМУ для їх проведення.
             9.Підготовку учбових групп підрозділів забезпечення № 3-А, 3-Б, 5 провести   
методом індивідуального (самостійного) вивчення інформації про дії в умовах 
надзвичайних ситуацій.
             10. Затвердити розклади занять;

-керівного складу ЦЗ;
-керівниками формувань та керівниками груп;
-персоналу, який не входить до формувань;
-особового складу формувань;
-підрозділів забезпечення;

             11.Директору медичного колледжу, стоматологічного медичного центру,НДІ 
організувати підготовку по цивільному захисту персоналу та студентів своїм наказом, де 
визначити учбові групи, керівників занять і їх помічників та  порядок проведення занять. .
            12.Контроль за виконанням наказу покласти на керівника служби ЦЗ ЛНМУ 
п.Єфімова В.П.

   
                           Ректор  
                                            
                                                                         Борис ЗІМЕНКОВСЬКИЙ  
                               
                                                           
       Віза: керівник служби ЦЗ                      Віталій ЄФІМОВ
        юрисконсульт                   Оксана П`ЯНІКОВА

Розсилка:  деканати, медичний коледж, стоматологічний медичний центр,НДІ,відділ АГР,  
штаб ЦЗ, канцелярія.


