
 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 12.01.2018        смт Нова Водолага                                     № 23 

 

Про  організацію  і ведення 

цивільного   захисту  

в закладі  у 2018 році             
 

 Згідно із Кодексом цивільного захисту України, Законів України “Про 

цивільну оборону”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру”, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 17.01.2002 № 27 “Про  затвердження  положення про функціональну 

підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного  природного характеру”, листа 

Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації від  

02.12.2013 № 04-13/5725 “Щодо постанови  Кабінету Міністрів України від 

09.10.2013 № 787 “Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції 

формувань цивільного захисту” з метою належної організації роботи з цивільного 

захисту  у закладі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Учасникам навчально-виховного  процесу закладу взяти до відома, що 

начальником цивільного захисту (далі-ЦЗ)  закладу  відповідно   до Закону 

України «Про цивільну оборону України» та Положення про   функціональну 

підсистему «Освіта і наука України» Єдиної   державної системи запобігання  і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру є 

директор Єрмаков Сергій Юрійович; 
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 - заступником  голови комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо евакуації  

матеріально-технічної бази закладу - заступник директора адміністративно-

господарської роботи Коротецький В.П.; 

-  заступник голови з питань надзвичайних ситуацій та при виникненні пожеж - 

заступник директора з виховної роботи Черниш І.В.; 

- секретар комісії- Калашник Л.Б.: 

Члени комісії: 

-  Романов С.О., викладач предмета “Захист Вітчизни”; 

- Єфіменко Ю.В., лікар, відповідальна за пост медичної допомоги; 

- Скляр В.В.,вчитель фізичної культури, керівник групи розвідки; 

- Бугай О.В., керівник групи порятунку; 

-   Водолажченко Т.В.,вчитель хімії,  відповідальна за пост радіохімічної розвідки; 

- Золочевська Л.М., інструктор з лікувальної фізкультури, керівник ланки 

пожежегасіння; 

- Калашник Ю.О., інженер з охорони праці, керівник  ланки видачі засобів 

індивідуального захисту.   

3. Заступнику голови з надзвичайних ситуацій Коротецькому В.П.: 

3.1.Забезпечувати запобігання виникнення НС в  закладі і вживання заходів щодо 

зменшення збитків і витрат в разі їх виникнення. 

                                                                                                          Упродовж 2018  року 

 

3.2.Забезпечити оповіщення персоналу закладу про загрозу і виникнення НС у 

мирний час, постійне інформування працівників про обстановку. 

 

                                                                                                                         За потребою 

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор                                                                                                 С.Ю. Єрмаков  

   Калашник  
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З наказом  від 12.01.2018 № 23 ознайомлені: 

Єрмаков  С.Ю.________ 

Калашник Л.Б.________  

Черниш І.В.___________ 

Водолажченко Т.В._____  

Пальчик Т.Я.__________ 

Єфіменко Ю.В.________ 

Романов С.О.__________  

 Скляр В.В.____________ 

Коротецький В.П._______ 

Бугай О.В.   ____________ 

  Калашник Ю.О._________ 

  Золочевська Л.М.________ 


