ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів для дітей з хронічними неспецифічними
захворюваннями органів дихання»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
04.01.2012

№ 16

Про організацію роботи з цивільного
захисту у комунальному закладі
«Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей з
хронічними неспецифічними захворюваннями
органів дихання» Харківської обласної ради
у 2012 році
Відповідно до Закону України «Про цивільну оборону України», «Про
правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і території від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Постанови
КМУ від 03 серпня 1998 р. № 1198 «Про єдину державну систему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру», Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука
України», Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС
техногенного та природного характеру, з метою виконання заходів по
захисту особового складу школи від надзвичайних ситуацій мирного і
воєнного часу та навчанню їх діям у надзвичайних ситуаціях і забезпечення
засобами індивідуального захисту
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НАКАЗУЮ:
1. Взяти до відома, що начальником ЦЗ школи згідно зі ст. 3 Закону
України «Про цивільну оборону України» є директор школи Пенкіна Н.І.
2. Призначити заступниками начальника ЦЗ:
- з матеріально-технічного забезпечення – Редьку В.М., заступника з
АГЧ;
- по евакуації – Степанову О.М., заступника директора по виховній
роботі.
3. Створити такі органи управління ЦЗ школи:
3.1. Штаб цивільного захисту у складі:
- начальник штабу ЦЗ - Чоломбитько О.В., заступник директора по
навчальній роботі;
- заступник начальника штабу ЦЗ - Котенко О.П., викладач предмету
«Захист Вітчизни»;
- помічники начальника штабу ЦЗ:
-

Лісак Б.І.,вчитель фізики;

- Бабута Т.І., вчитель початкових класів;
- Ушакова Н.М., вихователь;
- Сидорова Т.К., вихователь.;
- Сідорова А.М. – вихователь 11 кл.;
- Чоломбитько С.Л. – вчитель фізичної культури ;
- диспетчер штабу- Пономарьова О.Є., технік по обслуговуванню
технічних засобів навчання,;
- фахівець з оповіщення та зв’язку - Філатова Л.В., секретар школи .
3.2. Евакуаційну комісію у складі:
- Голова комісії – Степанова О.М., заступник директора по виховній
роботі
- заступник голови комісії– Захарова Л.В., інженер з охорони праці;
- начальник пішої колони – Кураксіна Н.Л., вихователь ;
- фахівець з оповіщення та зв’язку – Недавня В.В., вчитель географії;
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- секретар комісії -Даниленко Н.М., вчитель біології.
4. Створити формування ЦЗ у складі :
- ланка охорони громадського порядку (ЛОГП) у складі 7 осіб;
- санітарний пост у складі 4 осіб;
- ланка пожежогасіння у складі 4 осіб;
-ланка видачі ЗІЗ у складі 3 осіб.
5. Призначеному керівному та командно – начальницькому складу ЦЗ
невоєнізованих формувань організувати і проводити підготовку особового
складу формувань до

дій у надзвичайних ситуаціях

відповідно

до

нормативних документів ЦЗ та функціональних обов’язків і забезпечити:
5.1. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і заходів щодо
зменшення збитків та витрат в разі їх виникнення;
5.2. Своєчасне оповіщення персоналу школи про загрозу і виникнення
надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час і постійне інформування
його про наявну обстановку;
5.3. Захист

вихованців закладу та персоналу

катастроф, великих

пожеж, стихійного

лиха

від
та

наслідків

аварій,

застосування засобів

захисту від ураження.
6. Виконання

даного наказу покласти на начальника штабу

ЦЗ

Чоломбитько О.В.

Директор школи

Н.І. Пенкіна
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З наказом від 04.01.2012 № 16 ознайомлені:
Чоломбитько О.В..
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_____________
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Чоломбитько , 05746-2-62-17
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