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№ 54

Про створення комісії
з питань евакуації
Відповідно до вимог «Кодексу цивільного захисту України» (№ 5403-УІ) від 02.10.2012,
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013р. №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 учасників освітнього процесу від
надзвичайних ситуацій в мирний час
НАКАЗУЮ:
1. Створити евакуаційну комісію в складі:
- Голова евакуаційної комісії – Назарова Н.П., заступник директора з НВР;
- Заступник голови комісії – Ляшенко Т.В., учитель фізкультури;
- Секретар комісії – Пащенко Т.І., секретар-діловод гімназії;
- Відповідальний за зв’язок і оповіщення – Брик О.О., інженер-електронік;
- Відповідальний за облік евакуйованих – Фуртас М.А., учитель початкових класів;
- Відповідальний за збір та розміщення евакуйованих – Брик О.П, учитель фізкультури;
- Начальник групи організації та контролю за ходом евакуації – Шмадченко Д.М., учитель
англійської мови;
1) Член групи організації та контролю за ходом евакуації – Тромса М.В., учитель англійської
мови;
2) Член групи організації та контролю за ходом евакуації – Моренко Л.Ю., учитель
фізкультури;
- Начальник групи вивезення майна і МТЗ заходів евакуації – Надашкевич О.В., заступник
директора з АГР;
1) Член групи вивезення майна – Лисак М.П., робітник з комплексного обслуговування і ремонту
будівель;
2) Член групи вивезення майна – Кам’янченко М.О., електромонтер;
- Начальник групи життєзабезпечення евакуйованого населення – Бояринова К.М., учитель хімії;
1) Член групи життєзабезпечення евакуйованого населення – Богдалова Ю.Ю., учитель трудового
навчання;
2) Член групи життєзабезпечення евакуйованого населення – Савчук Л.В., , учитель трудового
навчання;
2. Строк збору і готовності до роботи евакуаційної комісії установити:

- в робочий час – 30хв.;
- в неробочий час – 1год. 30хв.

3. Начальнику штабу цивільного захисту Петрашенко С.М., голові комісії Назаровій Н.П.
розробити функціональні обов’язки членів евакокомісії, розробити необхідну документацію і
подати на затвердження до 24.09.2021р.
4. У своїй роботі комісії керуватись «Положенням про порядок проведення евакуації населення
у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
5. Інженеру-електроніку Брик О.О. розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті гімназії.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник цивільного захисту
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