
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

НАКАЗ

М. <ҐР. м. Білгород-Дністровський № 0 ?
Про організацію і ведення 
цивільного захисту 
коледжу та завдання 
на 2019-2020 навчальний рік

На виконання вимог ст. 20 Кодексу цивільного захисту України, «Положення 
про функціональну підсистему «Навчання дітей дошкільного віку, учнів та 
студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності)» єдиної 
державної системи цивільного захисту», затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 30.12.2015 № 1421 та з метою виконання заходів щодо захисту 
студентів та працівників коледжу, а також отримання ними навиків дій у 
надзвичайних ситуаціях,

1. Визнати начальником цивільного захисту коледжу директора закладу вищої 
освіти -  Бурдюжу Лесю Миколаївну.

2. Призначити головою комісії з надзвичайних ситуацій коледжу -  Сідюка 
Олександра Вячеславовича, заступника директора з навчальної роботи.

3. З метою організації і ведення цивільного захисту створити штаб цивільного 
захисту коледжу у такому складі:

Начальник штабу -  Гончарук Микола Олександрович;
Заступник начальника штабу -  Малішенко натолій Вікторович, завідувач 

лабораторії;
Помічник начальника штабу -  Єфименко Анатолій Платонович, викладач;
Заступник начальника штабу по евакуації -  Байдан Ігор Анатолійович, 

керівник фізичного виховання;
Заступник начальника штабу з матеріально-технічного забезпечення -  Шпак 

Ольга Леонідівна, заступник директора з господарської частини.
4. Підготувати накази :

4.1.«Про утворення формувань коледжу для проведення конкретних видів
невідкладних робіт у процесі запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації», а саме:
- аварійно-відновлювальну групу;
- групу охорони;
- групу протипожежних заходів;
- групу медичного захисту;
- групу охорони громадського порядку;
- регулювальну групу;
- групу зв’язку та оповіщення;

НАКАЗУЮ:



- групу зберігання та видачі засобів індивідуального захисту.
4.2. «Про утворення комісії з питань евакуації»;
4.3. «Про призначення комісії з надзвичайних ситуацій коледжу»;
4.4. «Про утворення груп працівників коледжу для проведення навчань та 

підвищення знань з питань Цивільного захисту на 2020 рік»;
4.5. «Про організацію та проведення Дня цивільного захисту і об’єктового 

тренування»;
4.6. «Про підсумки підготовки коледжу з цивільного захисту та завдання на 2020 

навчальний рік».
5. Провести два протипожежних тренування з евакуації людей з елементами 

пожежогасіння.
6. Підготувати план основних заходів цивільного захисту коледжу на 2020 рік.

7. Підготовку студентів проводити за програмами предметів «Захист 
Вітчизни», «Безпека життєдіяльності».

8. Начальнику штабу цивільного захисту Гончаруку М. О. подавати на 
погодження директору коледжу Бурдюжі Л.М. заявки про навчання працівників 
коледжу на курсах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності на рівні міста 
(області);

9. Навчання учасників освітнього процесу та працівників коледжу не 
задіяних у формуваннях проводити у складі навчальних груп:

Група №1 (керівний склад) -  керівник Сідюк Олександр Вячеславович, 
заступник директора з навчальної роботи;

Група №2 (викладачі) -  керівник Шамота Людмила Франківна, методист; 
Група №3 (викладачі) -  керівник Отян Яна Володимирівна, керівник студії; 
Група №4 (адміністративно-технічний складу) -  керівник Клименко Тетяна 

Дмитрівна, бухгалтер (провідний);
Група №5 (формування) -  Гончарук Микола Олександрович, начальник 

штабу ЦЗ.
10. Заняття проводити кожної другої середи місяця.
11. Підготовити інформацію про хід виконання плану заходів ЦЗ коледжу 

станом на 01 липня і доповідь за звітний рік 01 січня 2020 року подати до 
Управління з питань ЦЗ оборонної та мобілізаційної роботи Білгород- 
Дністровської міської ради.

12. Неухильно дотримуватись вимог нормативних документів з цивільного 
захисту, прийнятих Білгород-Дністровським морським рибопромисловим 
коледжем.

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор коледжу
ЗГІДНО з 

ОРИГІНАЛОМ

Л.М. Бурдюжа


