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Про організацію і ведення
цивільного захиcту Закарпатського
інституту післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про
функціональну підсистему „Освіта і наука України” єдиної державної системи
цивільного захисту України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від
21.11.2016 № 1400 „Про затвердження Положення про функціональну підсистему
навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях
(з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту”, з
метою забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти від наслідків
надзвичайних ситуацій
НАКАЗУЮ:
1. Обов'язки начальника цивільного захисту Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіти покласти на себе.
2. З метою безпосереднього керівництва підготовкою цивільного захисту
слухачів та працівників інституту до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях
призначити:
2.1. Штаб цивільного захисту (штаб ЦЗ) у складі:
- начальник штабу ЦЗ – заступник директора з науково-дослідної роботи та
міжнародної діяльності Басараб М.М.;
члени штабу:
- заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості
освіти Петечук В.М.;
- завідувач кафедри педагогіки та психології Ходанич Л.П.;
- завідувач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Качур Б.М.;
- завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти
Баяновська М.Р.;
- завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних

технологій Орос В.М.
2.2. Комісію з питань надзвичайних ситуацій ЗІППО (Кодекс Цивільного
захисту України) у складі:
- голова комісії – заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Краус Ю.Й.;
члени комісії:
- завідувач кабінету методики виховної та позашкільної роботи Тяскайло Г.І.;
- вчений секретар Талапканич М.М.;
- лаборант кафедри Міовканич В.М.
2.3. Комісію з питань евакуації ЗІППО як тимчасовий орган з евакуації
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 „Про
затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”) у
складі:
- голова комісії – завідувач кабінету координаційно-методичної роботи
Лазар І.В.
члени комісії:
- водій інституту Боднар Й.Й.;
- методист центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної
освіти Бабинець Б.В.;
- старший викладач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти
Сивохоп Я.М.
- начальник відділу кадрової, юридичної та організаційної роботи Ігнатьо С.М.;
2.4. Для забезпечення ефективної роботи системи цивільного захисту інституту
сформувати ланки у складі:
- ланка обслуговування захисних споруд у складі:
командир ланки – Галас П.П.;
члени ланки – Загребельна Н.М., Стець М.М., Сорока М.М., Пойда Ю.Ю.;
- ланка медична у складі:
командир ланки – Глюдзик Г.Б.;
члени ланки – Тяскайло Г.І, Рацюк О.І., Наконечна Т.М., Кузьма В.М.;
- ланка пожежогасіння у складі:
командир ланки – Дуб В.І.;
члени ланки – Славик О.Й., Товт В.В., Сивохоп В.І., Сігетій І.П., Кірик М.Ю.
- ланка охорони громадського порядку у складі:
командир ланки – Голомб О.М.;
члени ланки – Шеян М.М., Опачко О.І., Симочко В.А., Гордуз Н.О.,
Тріфан М.В., Жабляк М.Д.;
- ланка оповіщення і зв'язку у складі:
командир ланки – Шимон Ю.Ю.;
члени ланки – Немеш В.І., Турок К.Ю., Гаврилюк Н.М., Зелик О.І.,
Сергійчук Ю.П.;
- ланка протирадіаційного та хімічного спостереження у складі:
командир ланки – Гайналій Л.I.
члени ланки – Ціпле М.Ю., Васильєва О.Ю., Орос Р.Ю., Гнаткович Т.Д.,

Грабовський О.В.
3. Для забезпечення керівництва органами управління та силами цивільного
захисту, збору та обробки інформації визначити пункт управління – кабінет
заступника директора НДР інституту.
4. Наказ довести до відома особового складу, а до відповідальних осіб – під
розпис.
5. Наказ директора Закарпатського інституту післядипломної педагогічної
освіти від 20.01.2016 р. № 03/01 вважати таким, що втратив чинність.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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