
 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

імені   Володимира  Гнатюка 
 

Н  А  К  А  З 
 
24.02.2022 р.                                          м. Тернопіль                            № 45 
 
Про створення евакуаційної 
комісії університету 
 

На виконання вимог Кодексу Цивільного Захисту України, керівних документів 
Міністерства освіти і науки та з метою удосконалення системи органів управління 
цивільного захисту університету і ефективного проведення заходів усунення наслідків 
надзвичайних ситуацій і в особливий період,  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити евакуаційну комісію університету в такому складі. 

КАПЛУН І.Г. — керівник виробничої практики — голова евакокомісії; 
БЗОВСЬКА У.М. — начальник відділу кадрів — заступник голови евакокомісії; 
МІГЕНЬКО Н.Д. — секретар евакокомісії; 
ЗЛОНКЕВИЧ М.Я. — начальник групи зв’язку і оповіщення; 
КРІЛЬ О.З., БАГАН В.К. — 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 евакокомісії на ЗЕП № 8. 

2. Покласти на евакуаційну комісію планування і практичне виконання 
евакуаційних заходів щодо організованого вивезення і виведення працівників та членів 
їх сімей із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуації техногенного, 
природного, екологічного та воєнного характеру у разі виникненні безпосередньої 
загрози їх життю та заподіяння шкоди здоров’ю. 

3. Фахівцю І категорії з цивільного захисту (Сокотов Ю.В.) і голові 
евакуаційної комісії доопрацювати функціональні обов’язки членів евакокомісії 
завести необхідну документацію. 
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Термін збору і готовності до роботи евакуаційної комісії установити: у робочий 
час — ЗО хв., у неробочий час — 2 год. 

4. Заступнику керівника цивільного захисту (Гирило О.М.) і начальнику службі 
оповіщення та зв’язку (Корначевський І.І.) запланувати необхідні приміщення 
обладнання і засоби зв’язку для роботи евакокомісії, які надати у їх розпорядження j 
разі загрози виникнення надзвичайної ситуації і в особливий період. 

5. Заняття з членами евакуаційної комісії проводити по 2 години на рік шляхом 
практичного відпрацювання функціональних обов’язків, а також залучення до участі у 
проведенні об’єктового навчання з цивільного захисту університету. 

6. Наказ № 26 від 27.01.2021 р. вважати таким, що втратив свою чинність. 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з соціально-
економічного розвитку Гирила О.М. 

 

 

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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