
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

27.09.2018        смт Нова Водолага        №210  
 

Про заходи безпеки у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, терористичних 

актів, диверсій 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від  06.01.2018 

№ 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», від 28.01.2015 № 54  «Про 

заходи безпеки та можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, 

терористичних актів, диверсій, мінування», спільного наказу Міністерства 

освіти і науки України та Державної служби з надзвичайних ситуацій» від 

05.02.2015 № 1/9-55/02-1645/12  «Про заходи  безпеки на можливі ризики 

виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування», 

на виконання листа доручень керівників закладів освіти інтернатного типу від 

19.09.2018, з метою належної організації готовності навчального закладу до дій 

у надзвичайних ситуаціях, попередження і протидії можливим загрозам життю 

та здоров’ю учасників освітнього процесу, запобігання вчиненню диверсійних і 

терористичних актів на території закладу 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам структурних підрозділів Калашник Л.Б., заступнику директора з 

навчально-виховної роботи, Черниш І.В., заступнику директора з виховної 

роботи, Коротецькому В.П., заступнику директора адміністративно-

господарчої роботи: 

1.1. Відпрацювати  з членами колективу порядок дій у разі загрози 

надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, 

інших небезпек. 

До 05.10.2018 



2 
 

1.2. Посилити заходи безпеки в будівлях та всіх приміщеннях закладу, 

прилеглої території.  

З 28.09.2018 

1.3. У разі виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, 

поведінка яких викликає підозру, інформувати про це територіальний 

підрозділ Головного Управління національної поліції в Харківській 

області або за тел. 102, Управління СБ України в Харківській області - 

тел. (057) 700-34-50, територіальний підрозділ Головного Управління 

ДСНС України в Харківській області або за тел. 101.  

1.4. Здійснювати постійний моніторинг оперативної ситуації в регіоні. За 

умови ускладнення  інформувати про це Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації. 

Постійно  

 1.5.Забезпечити належне функціонування систем оповіщення. 

Постійно  

1.6. Провести додаткову перевірку стану готовності найпростіших укриттів 

до використання за призначенням. 

До 05.10.2018 

1.7. Здійснити проведення відповідних профілактичних протипожежних, 

проти епідеміологічних і санітарно-гігієнічних заходів. 

До 05.10.2018 

1.8. Організувати роз’яснювальну роботу в колективі та надання 

рекомендацій з питань особистої і колективної безпеки, створення 

сприятливих умов для збереження спокою та порядку. 

До  28.09.2018 

1.9. Провести додаткові об’єктові тренування з питань цивільного захисту у 

закладі з усіма учасниками освітнього процесу. 

До  28.09.2018 

2. Інженеру з охорони праці Калашник Ю.О. : 

2.1. Забезпечити контроль у структурних підрозділах щодо належного 

виконання заходів безпеки в закладі. 
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Постійно  

2.2. Додатково провести з працівниками закладу інструктажу щодо 

забезпечення безпечної та швидкої евакуації у разі виникнення 

надзвичайної ситуації. 

За потребою 

 2.3. Додатково провести інструктажі з відповідальними особами з питань 

дій у надзвичайних ситуаціях під час цілодобового чергування. 

До 15.10.2018 

2.4.Забезпечити неухильне виконання відповідальними особами 

затверджених інструкцій щодо порядку дій у надзвичайних ситуаціях. 

Постійно  

2.5. Забезпечити залучення представників органів поліції  до закладу у разі 

проведення масових заходів з вихованцями та учнями з метою 

унеможливлення виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних 

актів, диверсій, мінування. 

Постійно 

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                          C.Ю.Єрмаков 

 Калашник 

 

 

 

 

З наказом  від 27.09.2018 №  210  ознайомлені: 

Калашник Л.Б.__________ 

Коротецький В.П._______ 

Черниш І.В.__________ 

Калашник  Ю.О.________ 

 


