
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

09.11.2015 смт Нова Водолага        № 267 

 

Про   затвердження заходів щодо 

запобігання надзвичайних ситуацій  

та аварій в осінньо-зимовий період  

2015-2016 років та оперативне  

реагування на них 

 

 На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 

першого заступника голови Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  від 05.10.2015 № 37028/3/1-15, протокольного 

рішення засідання міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та назвичайних ситуацій від 17.09.2015 № 32, 

листа директора Департаменту цивільного захисту Харківської обласної 

державної адміністрації, заступника голови регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області    

від 12.10.2015 № 01-02-02/1268,  з метою  виконання протипожежних заходів в 

осінньо-зимовий період 2015/2016  років, запобігання виникнення надзвичайних 

ситуацій  та оперативного реагування на них  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити план заходів у закладі   щодо запобігання надзвичайних ситуацій та 

аварій в осінньо-зимовий період у 2015-2016 років та забезпечення оперативного 

реагування на них учасниками навчально-виховного процесу (додаток 1). 
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2. Класним керівникам та вихователям 1-11-х класів взяти до безумовного 

виконання план проведення заходів щодо попередження нещасних випадків, 

пов’язаних з надзвичайними ситуаціями та аваріями в осінньо-зимовий період та 

забезпечення оперативного реагування на них. 

                                                                                        З 11.11. 2015 по 27.02. 2016 

 

3.Заступникам директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б., з 

виховної роботи Черниш І.В., з адміністративно-господарської роботи 

Коротецькому В.П. забезпечити неухильне виконання плану заходів щодо 

попередження   нещасних випадків, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями та 

аваріями в осінньо-зимовий період 2015-2016 років. 

                                                                                              З 11.11. 2015 по 27.02. 2016 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                                 С.Ю. Єрмаков 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б.______ 

Черниш І.В._________ 

Коротецький В.П.____ 

Калашник Ю.О._____ 
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                                                                       Додаток  до наказу 

                                                                       КЗ “Нововодолазький СНВК” 

                                                                       09.11.2015 № 267 

 

 

План заходів 

щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій 

та аварій в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та забезпечення оперативного 

реагування на них у Комунальному закладі «Нововодолазький санаторний 

навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради 

№ 

 

Зміст роботи Дата Відповідальні 

1 . Забезпечення стабільної  роботи систем 

енерго-,газо- та водопостачання в закладі з 

метою недопущення загрози життю і 

здоров’ю  учасників навчально-виховного 

процесу 

Листопад 

2015-лютий 

2016 

Коротецький В.П. 

 

2. 

Забезпечення своєчасного інформування 

учасників навчально-виховного процесу про 

ускладнення гідрометереорологічної 

обстановки, прогноз її розвитку та порядок 

дій. 

Упродовж  

осінньо- 

зимовогопері

оду 2015-2016 

років 

Калашник Л.Б., 

 Черниш І.В., 

Коротецький В.П. 

Калашник Ю.О. 

3 .   Проведення роз’яснювальної роботи серед 

учасників навчально-виховного процесу 

щодо правил безпечної поведінки під час 

можливих надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних  із ускладненням погодних умов. 

 

До 01.12.2015 
Класні керівники 

та вихователі. 

4. Розроблення алгоритму інформування 

керівництва Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації про виникнення надзвичайних 

ситуацій в осінньо-зимовий період 2015-

2015 років 

До 26.11.2015 Калашник Ю.О. 

 

 

 


