УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №27
м. Куп’янськ Харківської області

НАКАЗ
м. Куп’янськ
29.03.2017

№ 154

Про підготовку та проведення «Дня цивільного захисту»
у 2016-2017 навчальному році
Згідно з планом підготовки з цивільного захисту (цивільної оборони)
та підготовки учнів з предмета «Захист Вітчизни» в розділах «Основ
цивільного захисту», проводиться 26 квітня 2017 року «День цивільного
захисту». Для забезпечення високої організованості, якісного проведення
всіх заходів
НАКАЗУЮ:
1.
Основною метою проведення «Дня цивільного захисту» вважати:
практичну перевірку здатності особового складу училища
грамотно й чітко діяти під час виникнення надзвичайних ситуацій і уміти
зберегти своє життя та здоров’я;
виховання впевненості особового складу училища ефективності
заходів, які проводяться з цивільного захисту та підготовки учнів із предмета
«Захист Вітчизни»;
формування в особового складу училища моральнопсихологічних якостей: відваги, витримки, спритності, мужності.
2.
Головними завданнями «Дня цивільного захисту» вважати:
закріплення педагогічним колективом і учнями своїх теоретичних
знань і практичних навичок під час дій у екстремальних умовах;
практичну перевірку здатності особового складу діяти за
сигналами оповіщення цивільного захисту, користуватися засобами
колективного та індивідуального захисту;
навчання керівного та командного складу цивільного захисту при
проведенні заходів цивільного захисту.
3.
До участі в «Дні цивільного захисту» залучити:
керівний та командно-начальницький склад цивільного захисту;
особовий склад невоєнізованих формувань цивільного захисту;
весь постійний склад працівників і учнів училища I –V курсів.

4.
Призначити загально-училищну комісію з проведення «Дня
цивільного захисту»:
- голова – начальник цивільного захисту директор училища Кравцов
Валерій Анатолійович;
- заступник голови – начальник штабу цивільного захисту заступник
директора з навчально-виробничої роботи Ткаченко Віктор Вікторович;
Члени комісії:
- заступник директора з виховної роботи Іванова Людмила Миколаївна;
- викладач предмета «Захист Вітчизни» Загоруйко Володимир
Миколайович.
5.
Начальнику штабу цивільного захисту Ткаченку В.В. розробити
й надати на затвердження план підготовки та проведення «Дня цивільного
захисту».
До 21. 04.2017 року
6.
Завідуючій господарством Воробйовій Л.В. підготувати
територію училища для відпрацювання особовим складом училища дій у
надзвичайних ситуаціях: евакуації особового складу, занять з гасіння пожежі,
занять з евакуації осіб із другого поверху будівлі училища, занять із пошуку
осіб у будівлі училища.
До 21. 04.2017 року
7.
Заступнику директора з навчально-виховної роботи Івановій
Л.М., помічнику начальника штабу з ЦЗ Загоруйку В.М. провести заняття з
постійним особовим складом училища про організацію та порядок
проведення евакуації.
До 26. 04.2017 року
8.
Класним керівникам провести бесіди з учнями про дотримання
правил безпеки в ході проведення «Дня цивільного захисту» та порядок
евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій. Провести інструктаж і
оформити письмово.
9.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника
штабу цивільного захисту заступника директора з навчально-виробничої
роботи Ткаченка В. В.
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