
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

 

16.08.2021                                                                                           №198-од 

        

Про організацію і ведення 

цивільного захисту у 2021-2022 н.р. 

 

Відповідно до положень Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444 «Про порядок здійснення 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Вважати керівника закладу Сичову О.Ю. керівником суб’єкта 

господарювання закладу. 

2. Створити штаб цивільного захисту з метою організації і ведення 

цивільного захисту, захисту працівників та учнів закладу в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, підготовки їх за навчальними програмами з цивільного 

захисту, забезпечення засобами індивідуального захисту, у такому складі: 

- відповідальна особа з питань ЦЗ, начальник штабу – заступниця 

директорки  з навчальної роботи Татарин Л.М.; 

- перший заступник начальника штабу – заступниця директорки з виховної 

роботи Козачук А.Д.; 

- заступник начальника штабу з питань евакуації – вчитель ЗУ Ковалюк 

П.М.; 

- заступник начальника штабу по роботі з учнями 1-11-х класів – вчитель 

ЗУ Ковалюк П.М.; 

3. Призначити заступником керівника суб’єкта господарювання з 

матеріально-технічного забезпечення Ромащук М.П. – заступницю директорки  з 

господарської частини. 

4. Призначити: 

- секретарем евакуаційної комісії – Вадилюк І.Ю.– секретаря закладу; 



- керівниками учбових груп підготовки робітників та службовців з питань 

цивільного захисту – Ковалюка П.М., учителя предмета «Захист України», Гайдук 

Н.М., учительку географії; 

- командиром поста радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС) – 

Колотила М.І, учителя хімії; 

- командиром санітарного поста  – Козлан Л.О., медичну сестру; 

- командиром ланки пожежогасіння – Іванюка Д.М., учителя фізичної 

культури; 

- командиром ланки охорони громадського порядку – Фартушняк С.С., 

учительку образотворчого мистецтва;   

- командиром ланки забезпечення та видачі засобів індивідуального 

захисту – Громяк С.М, учительку фізичної культури; 

- фахівцем з питань підготовки працівників освітнього закладу з основ 

здоров’я Тороус Н.В., учительку предмета «Основи здоров’я»; 

- фахівцем з охорони праці та техніки безпеки – Татарин Л.М., заступницю 

директорки з навчальної роботи. 

5. Відповідальній особі з питань цивільного захисту Татарин Л.М.: 

5.1. Розробити призначеним посадовим особам функціональні обов’язки з 

питань цивільного захисту за своїми напрямками, підготувати плани дій. 

до 01.12.2021 року 

5.2. Забезпечити наявність та функціонування системи оповіщення. 

5.3. Забезпечити виконання листа МОН України від 30.07.2014 №1/9-385 

«Про методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними 

предметами та про поведінку в надзвичайній ситуації». 

6. Класоводам 1-4-х класів та класним керівникам 5-11-х класів 

забезпечити проведення бесід з учнями закладу з питань уникнення враження 

мінами і вибухонебезпечними предметами, алгоритму дій під час виникнення 

надзвичайних ситуацій.  

7. Вважати основними завданнями цивільного захисту в освітньому закладі 

у 2021-2022 н.р. такі: 

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і запровадження 

профілактичних заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі виникнення НС; 

- оповіщення працівників закладу про загрозу та виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного, екологічного, природного й військового характеру у 

мирний час та в особливий період, постійне інформування про наявну обстановку; 



- захист працівників, учнів освітнього закладу від наслідків аварій, 

катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів від ураження. 

- підготовку працівників закладу освіти, учнів до користування засобами 

індивідуального захисту, правильним діям за сигналами оповіщення про загрозу 

та виникнення надзвичайних ситуацій. 

- участь педагогів та учнів закладу в діяльності Шкіл «Педагогіка здоров’я» 

та «Педагогіка безпеки». 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступницю директорки з 

навчальної роботи Татарин Л.М. 

 

Директорка закладу                          Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено: 

 

__________ Татарин Л.М. 

_________  Козачук А.Д. 

_________  Ромащук М.П.  

_________ Вадилюк І.Ю. 

_________ Ковалюк П.М. 

_________ Колотило М.І. 

_________ Іванюк Д.М, 

_________ Фартушняк С.С. 

_________ Тороус Н.В. 

_________ Громяк С.М. 

_________ Гайдук Н.М. 

           __________ Ткачук С.С. 

           __________ Пріц І.Г. 

           __________ Петрук М.П. 

           __________ Попадюк О.І. 

           __________ Чорней К.Л. 

           __________ Горюк О.Д. 

           __________ Федорощак Р.Д. 

           __________ Клим Л.М. 

           __________ Петрищук Є.В. 

           __________ Радченко Г.П. 

           __________ Старух С.Г. 

 

            

          __________ Луканюк О.С. 

           __________ Двойних Г.В. 

           __________ Тарновецька Р.В. 

           __________ Панасенко М.Ю. 

           __________ Шпинтюк Р.Г. 

           __________ Сергій Я.І. 

          __________ Кузьменюк О.М. 

           __________ Гожда Т.Я. 

           __________ Гаврилюк О.С. 

           __________ Фочук О.Д. 

           __________ Клим Г.Г. 

           __________ Артемчук Г.І. 

           __________ Ямбор Н.В. 

          __________ Підопригора О.В. 

           __________ Ізбінський О.Д. 

           __________ Кіцул Л.Г. 

            

 


