
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 02.01.2019        смт Нова Водолага                                     № 25 

 

Про  організацію  і ведення 

цивільного   захисту  

в закладі  у 2019 році             
 

 Згідно з Кодексом цивільного захисту України, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.10.2013  № 787 “Про затвердження Порядку 

утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту”, з метою 

належної організації та ведення цивільного захисту у закладі,захисту персоналу та 

учнів(вихованців) у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки 

персоналу за програмами цивільного захисту  

 

НАКАЗУЮ: 

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

начальником цивільного захисту (далі-ЦЗ)  закладу  є директор Єрмаков Сергій 

Юрійович;                                                              

   - заступником начальника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення –    

заступник директора з адміністративно-господарської роботи Коротецький В.П.; 

     -  заступником начальника  ЦЗ з евакуації – заступник директора з виховної 

роботи Черниш І.В. 

  2.  Створити штаб ЦЗ  закладу у складі : 

    -  начальник штабу ЦЗ – заступник директора з навчально-виховної роботи  

Калашник Л.Б.; 

    -   заступник начальника штабу ЦЗ – викладач предмета «Захист Вітчизни» 

Романов С.О. 

3.  Створити невоєнізовані формування (далі -НФ) ЦЗ у вигляді: 

-   посту медичної допомоги на чолі з лікарем Єфіменко Ю.В.; 
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      -   групи розвідки на чолі з вчителем фізичної культури Скляром В.В.; 

      -   групи порятунку на чолі з лікарем Бугай О.В.; 

      -   посту радіохімічної розвідки (ПРХР)на чолі з вчителем хімії 

  Водолажченко Т.В.; 

      -  ланки пожежегасіння на чолі з  інструктором з лікувальної фізкультури 

Золочевською Л.М.; 

      -  ланки видачі засобів індивідуального захисту на чолі з інженером з охорони 

праці Калашник Ю.О.. 

4.  Начальнику штабу ЦЗ Калашник Л.Б.  : 

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

зменшення збитків і витрат в разі їх виникнення. 

                                                                                                           Упродовж 2019  року 

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

мирний час, постійне інформування працівників про обстановку. 

                                                                                                                         За потребою 

 

5.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                                 С.Ю. Єрмаков  

   Калашник  
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З наказом    від 02.01.2019 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._________ 


