
 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

імені   Володимира  Гнатюка 
Н  А  К  А  З 

 
24.02.2022 р.                                           м. Тернопіль                                                      № 44 
 
Про організацію і ведення цивільного 
захисту в університеті в 2022 році 

 
Відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України і інших нормативно-

правових актів України з питань цивільного захисту, під керівництвом ректора 
університету — керівника цивільного захисту, ведеться цивільний захист об’єкту. З 
метою організації виконання заходів цивільного захисту,  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про штаб цивільного захисту університету та 
Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій (Положення додаються). 

2. Затвердити комісію з питань надзвичайних ситуацій в такому складі: 

ТЕРЕЩУК Г.В. — перший проректор, голова комісії;   
ГИРИЛО О.М. — проректор з соціально-економічного розвитку, заступник голови 
комісії; 
СОКОТОВ Ю.В. — фахівець І категорії з цивільного захисту, секретар комісії 

Члени комісії: 
КИДАНЮК А.В.  — зав. навчально-методичного відділу 
СТРУГАНЕЦЬ Б.В.  — декан інженерно-педагогічного факультету 
ОГНИСТИЙ А.В.  — декан факультету фізичного виховання 
ДРОБИК Н.М.  — декан хіміко-біологічного факультету 
БАРЛАДИН О.Р.  — в.о. зав. кафедри фізичної реабілітації і безпеки 
життєдіяльності 
ВАРАКУТА О.П.  — викладач кафедри фізичної реабілітації і безпеки 
життєдіяльності 
БАРАНОВСЬКИЙ В.С. — зав. кафедри хімії та методики її навчання 
МИСЬКІВ А.В.  — директор студмістечка 
БЗОВСЬКА У.М.  — начальник відділу кадрів 
САВЧИН В.Л.  — головний бухгалтер 
ПАТРИЛО С.М.  — начальник експлуатаційно-технічного відділу 
ДЗЬОБА Ф.В.   — головний енергетик 

3. Комісії в своїй роботі чітко керуватись вимогами Положення про штаб 
цивільного захисту університету та Положення про комісію з питань надзвичайних 
ситуацій. 

4. Затвердити комісію з питань евакуації університету в такому складі:  

КАПЛУН І.Г. — керівник виробничої практики — голова комісії з питань евакуації ; 
БЗОВСЬКА У.М. — начальник відділу кадрів — заступник голови комісії з питань 
евакуації; 
МІГЕНЬКО Н.Д. — секретар комісії з питань евакуації; 
ЗЛОНКЕВИЧ М.Я. — начальник групи зв’язку і оповіщення; 
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КРІЛЬ О.З., БАГАН В.Л. — члени групи зв’язку і оповіщення;  
ГИРИЛО Ю.І. — начальник групи обліку евакуйованих; 
МАТВІЄВСЬКА І.Я., ПАПАЙ М.Л. — обліковці; 
ВЛАСЮК Р.А. — начальник групи збору і відправлення евакуйованих; 
— члени групи збору і відправлення евакуйованих — 5; 

— начальник групи супроводження евакуйованих — 1; 

— начальник автомобільної колони — 1; 

— начальник пішохідної колони — 1; 

ЗАДОРОЖНА І.П. — начальник групи забезпечення зустрічі та розміщення 
евакуйованих; 
ХЕМИЧ В.М. — начальник групи вивезення майна і матеріально-технічного 
забезпечення заходів евакуації; 
ПАТРИЛО С.М., БІЛОШИЦЬКА О.Ю., СКОРОБОГАТА Г.М. — члени групи 
вивезення майна; 
СЕКО Я.П. — представник евакомісїї на ЗЕП № 8. 

Повний склад евакокомісії призначається окремим наказом. 
5. Призначити керівний склад штабу цивільного захисту: 

— керівником штабу ЦЗ університету — Терещука Григорія Васильовича, першого 
проректора; 

— помічника керівника штабу ЦЗ з питань оперативного реагування на надзвичайні 
ситуації — Гевка Ігоря Васильовича, проректора з навчально-методичної роботи. 

— помічника керівника штабу ЦЗ з питань моніторингу та прогнозування 
надзвичайних ситуацій — Гирила Олега Миколайовича, проректора з соціально-
економічного розвитку. 

6. Для організованого та планового виконання заходів та робіт з ліквідації 
наслідків НС створити штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: — при 
виникненні надзвичайних ситуацій на об’єкті . Керівником робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій призначити ГИРИЛА Олега Миколайовича, проректора з 
соціально-економічного розвитку. 

7. Для виконання заходів ЦЗ створити такі об’єктові формування цивільного 
захисту: 

При комісії з надзвичайних ситуацій в безпосередньому підпорядкуванні голови 
комісії з НС: 

— ланку зв’язку в складі 7 осіб; 

— пост радіаційного і хімічного спостереження (РХС) в складі 3 осіб; 

— пункт видачі засобів індивідуального захисту в складі 24 осіб; 

— 2 санітарні дружини (2 по 24 особи); 

В підпорядкуванні заступнику ЦЗ університету: 

— розвідувальну ланку в складі 3 осіб; 

— група охорони громадського порядку в складі 16 ос 
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В підпорядкуванні заступника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення: 

— аварійно-технічну ланку в складі 7 осіб; 

— 9 ланок з обслуги сховищ кожна в складі по 4 особи; 

— 2 ланки пожежогасіння по 4 особи. 

8. Для ліквідації початкових стадій пожеж первинними засобами пожежогасіння 
призначити чергових гуртожитків і навчальних корпусів та відповідальних за 
протипожежний стан: 

— головний навчальний корпус — Непийвода Михайло Петрович, зав. навчального 
корпусу; 

чергові головного навчального корпусу; 

чергові відділу охорони університету. 

— гуртожиток № 1 — Галій Тетяна Богданівна, зав. гуртожитку № 1; 

чергові гуртожитку № 1 

— гуртожиток №2 — Цебринська Ольга Михайлівна, зав. гуртожитку № 2; 

чергові гуртожитку № 2 

—- гуртожиток № 3 —Крупніцька Ольга Василівна, зав. гуртожитку № 3; 
чергові гуртожитку № З 

— гуртожиток № 4 —Кіцак Лідія Миколаївна, зав. гуртожитку № 4; 

чергові гуртожитку № 4 

— гуртожиток № 5 —Вислоцька Ярослава Олексіївна, зав. гуртожитку № 5; 

чергові гуртожитку № 5 

— навчальні корпуси факультетів: інженерно-педагогічного, фізико-математичного, 
педагогіки і психології. — Степанюк Григорій Федорович, зав. навчальними 
корпусами. 

чергові навчальних корпусів. 

— навчальні корпуси №7, 8 — Фецак Ганна Дмитрівна, зав. навчальними корпусами, 
чергові навчальних корпусів № 7,8. 

9. Заступникам керівника ЦЗ, комісії з надзвичайних ситуацій університету            
до 01 березня 2022 року відпрацювати і поновити всю документацію з питань 
Цивільного захисту (відповідно до займаної посади) і представити мені на 
затвердження через фахівця з ЦЗ. 

— до 20 серпня 2022 року по можливості організувати оснащення матеріально- 
технічними засобами, майном цивільного захисту і засобами індивідуального захисту 
об’єктові формування, відповідно до "Приблизних норм оснащення н/ф матеріально-
технічними засобами". 

Фахівцю з цивільного захисту: 

— перевірити комплектування формувань необхідним майном і приладами, 
згідно з нормами оснащення і при необхідності подати заявку заступнику керівника ЦЗ 
по МТЗ до 25 лютого 2022 року; 

— до 20 лютого 2022 року спланувати підготовку керівного складу, особового 
складу формувань ЦЗ і працівників об’єкту з питань ЦЗ і організувати проведення 
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занять згідно з вимогами наказу про створення в університеті навчальних груп по 
підготовці з ЦЗ. 

10. Заступнику керівника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення: 

— до 20 серпня 2022 року забезпечити можливе обладнання ПРУ згідно з 
діючими нормами; 

— протягом 2022 року закупити відсутнє майно ЦЗ, згідно з заявкою поданою 
фахівцем цивільного захисту . 

11. Командирів об’єктових формувань ЦЗ університету призначаю окремим 
наказом за списком складу формувань з факультетів та інших підрозділів університету. 

12. На підставі рішення облдержадміністрації на базі інженерно-педагогічного 
факультету створити збірний евакуаційний пункт № 8 (окремим наказом). 

13. Особовий склад об’єктових формувань ЦЗ, комісії з питань евакуації 
необхідно уточнювати раз в півроку. 

14. Наказ № 5 від 11.01.2021 року вважати таким, що втратив чинність. 

15. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
Терещука Г.В. 
 

 

В. о. ректора Григорій ТЕРЕЩУК 
 
Проєкт наказу вносить 

Фахівець з цивільного захисту І категорії Юрій СОКОТОВ 
 
ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з соціально- Олег ГИРИЛО 
економічного розвитку 
 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції Володимир БРОСЛАВСЬКИЙ 
 
 
Начальник юридичного відділу Ірина СОХІНА 
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Ознайомлені: 
 

Гевко І.В.  __________________ 

Киданюк А.В.  __________________ 

Огнистий А.В.  __________________ 

Струганець Б.В. __________________ 

Дробик Н.М.  __________________ 

Барладин О.Р.  __________________ 

Варакута О.П.  __________________ 

Миськів А.В.  __________________ 

Барановський В.С. __________________ 

Задорожна І.П.  __________________ 

Морська Н.Л.  __________________ 

Бзовська У.М.  __________________ 

Савчин В.Л.  __________________ 

Патрило С.М.  __________________ 

Дзьоба Ф.В.  __________________ 

Каплун І.Г.  __________________ 

Мігенько Н.Д.  __________________ 

Злонкевич М.Я. __________________ 

Кріль О. З.   __________________ 

Баган В.Л.   __________________ 

Гирило Ю. І.  __________________ 

Матвієвська І.Я.  __________________ 

Папай М. Л.   __________________ 

Власюк Р.Я.   __________________ 

Задорожна І. П.  __________________ 

Секо Я. П.  __________________ 

Білошицька О.Ю. __________________ 

Хемич В.М.  __________________ 

Скоробогата Г.М. __________________ 

Непийвода М.П. __________________ 

Галій Т.Б.  __________________ 

Цебринська О.М. __________________ 

Крупніцька О.В. __________________ 

Кіцак Л.М.  __________________ 

Вислоцька Я.О. __________________ 

Фецак Г.Д.  __________________ 

Степанюк Г.Ф.  __________________ 
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