
 
 

 
ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

26.01.2022                   №46-од 

 

 Про створення комісії 

 з питань евакуації 

 

              Відповідно до вимог «Кодексу цивільного захисту  України» (№ 5403- 

VI) від 02.10.2012, постанови Кабінет Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. 

№ 841 «Про затвердження порядку проведення евакуації у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», з 

метою організації забезпечення стабільності управління, оперативного 

реагування на надзвичайні ситуації, захисту персоналу від надзвичайних 

ситуацій в мирний час 

НАКАЗУЮ : 

1. Створити евакуаційну комісію у складі: 

- голова евакуаційної комісії у закладі  – Козачук А.Д., заступниця директорки з 

виховної роботи; 

- секретар комісії з питань евакуації – Юрійчук Р.В., педагог-організатор; 

- відповідальна за зв’язок і оповіщення – Вадилюк І.Ю., секретар-діловод; 

- відповідальна за облік евакуйованих – Швейка О.М., практичний психолог; 

- відповідальний за збір евакуйованих – Мицкан А.Ю., соціальний педагог; 

- начальник групи супроводження евакуйованих – Іванюк Д.М. вчитель 

фізичної культури. 

 Члени групи супроводження : 

- Пустовий О.В., вчитель фізичної культури; 

- Громяк С.М., вчителька фізичної культури. 

-  начальник групи вивезення майна і МТЗ заходів евакуації –Ромащук М.П., 

завгосп; 

-  члени групи вивезення майна:  Ромащук П.А., водій шкільного автобуса.                                                 

2. Строк збору і готовності до роботи евакуаційної комісії установити: 

- у робочий час – 30 хв.; 

- у неробочий час – 1 год. 30 хв. 

  3. Затвердити Положення про комісію з питань евакуації (додається), план 

евакуації працівників та учнів, інструкцію з евакуації працівників та учнів, 

календарний план роботи відповідальної особи з питань евакуації. 



 
 

4. У своїй роботі комісії керуватись «Положенням про порядок проведення 

евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру», Положенням про комісію з питань 

евакуації. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Директорка закладу                                Оксана СИЧОВА 

 

  

 

                                                                                     

З наказом ознайомлено: 

 

_________ Татарин Л.М. 

_________ Козачук А.Д. 

_________ Вадилюк І.Ю. 

_________ Швейка О.М. 

_________ Мицкан А.Ю. 

_________ Іванюк Д.М. 

_________ Пустовий О.В. 

_________ Громяк С.М. 

_________ Ромащук М.П. 

                                              _________ Ромащук П.А.



 
 

                                                                                          Додаток 1 

«Затверджую» 

наказом по закладу 

від 25.02.2022 року №100-од 

Директорка закладу 

_______ О.Ю.Сичова 

Положення  

про тимчасову комісію з питань евакуації 

1. Комісія з питань евакуації (далі – Комісія) є тимчасовим робочим органом закладу 

освіти.  Комісія здійснює планування, підготовку і проведення комплексу заходів щодо 

організованого виведення працівників, учнів школи із зон можливого або фактичного 

впливу наслідків надзвичайних ситуацій  техногенного чи природного характеру на 

території населеного пункту в мирний час або в умовах особливого періоду. 

2. Комісія створюється наказом директора закладу та йому підпорядковується. 

3. Комісії підконтрольні об’єктові комісії з питань евакуації, безпечні об’єкти 

тимчасового розміщення. 

4. Комісія з питань евакуації  у своїй роботі керується законодавчими та нормативно-

правовими актами України з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях 

мирного часу і в умовах особливого періоду, цим Положенням. 

5. Основними  завданнями комісії з питань евакуації є: 

- здійснення заходів з розміщення учнів  та працівників поза зонами факторів джерел 

надзвичайної ситуації у разі виникнення безпосередньої загрози їх життю та заподіяння 

шкоди здоров’ю. 

- евакуація матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження 

або знищення. 

- ведення обліку евакуйованих учнів та працівників. 

- організація оповіщення працівників про початок евакуації у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

- взаємодія з іншими органами управління і силами цивільного захисту  щодо 

організації та проведення евакозаходів на території району. 

- здійснення інших функцій, які пов’язані з покладеними на неї завданнями. 

6. Комісія з питань евакуації має право на: 

 Приведення у готовність всіх необхідних сил і засобів та керувати їх діями з 

евакуації дітей та працівників школи. 

 Одержання від місцевих органів виконавчої влади й суб’єктів господарювання всіх 

форм власності і підпорядкування безкоштовно інформацію, матеріали та документи, 

необхідні для планування та організації евакозаходів. 

7. Організація роботи комісії з питань евакуації 

 комісія з питань евакуації розпочинає свою роботу у разі виникнення потреби в 

негайному проведенні евакуації учнів  та працівників закладу. 

8. Для організації діяльності комісією з питань евакуації розробляються план евакуації 

учнів та працівників закладу у разі виникнення надзвичайної ситуації та схема зв’язку 

та оповіщення складу комісії з питань евакуації. 

 Інші необхідні для роботи документи. 

 

Відповідальна особа з питань  

цивільного захисту                                       Татарин Л.М. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


